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 جيراتىف ةيناثلا ىلا رضاحع ةعومج خيراتلاب نياغتشدلل 0 ىنإذ هللا دم دعب امأ

 خيراتلاو . قرشملاىف ىماسلا ةيسابعلا ةلددلا خيرات ىظتنت ىهوةيمالسإلا ممآلا

 ىأ هه ةنس ىلإ )م» ةنس نم ٌىدتبي نيدلسملا شيرات نم يظع ءزج ىسابعلا

 ىنكلاو وع ةتس ىلإ رصع ةفالخلا مأ هل كلذ دعب مهن ىب دقو ةلس ه1

 رصم خيرات ىلإ ك انه مهلاوحأ في راصت تيشقبأو رعم ىلإ ق'رعلا نم مهم نأ

 [دتيم زم ىسايسلا مطاح رب وصآ ىفىدهج تلذب دقو طابت رالا نم نيضراتلا نيبامل

 للوغملا ناخوك الوه دي ىلع اهاهتنمىل'قارعلا , ناسا رخم مهتاعد ىدب ىلع مهتفالخ

 عم فعضو ةوقةنم ةفلتخلا ةلودلا راودأىف لاحلاكلتتفيب . ناخزيكنج ديفح

 دوفت و كلملا ةعس نم ايلعلا ةورذلا ىلإةلودلا هذه تعفر ىتأأ بابسألا حيض و

 ةبيهلا طوةسو كلملا ةعقر قيض نم ضيضخحلا ىلإامم تلزن ىتلابايسالاو ةملكسلا

 . بايسالا كلت لامجإ زصفب اهنع ثيدحلا تمتخ دقو ذوفنلا فعضو

 مظتن ةصاخ تارضاحم ىف كلذ لعج نم تيأر امل ىدلعلا اهخيرات تكرتو

 ةوقل ةيبلعلا ةكرحلا عابتا مدعلو ضعبب هضعب طايترال هلك ىملعلا مالسإلا خبرات
 فعض لاح ىف قوجاس ل آدهع ىف ةيسابعلا ةلودلا تناك دّقف ةيسايسلا سايعلا ىنف
 هناك دقق كلذ عمو مسالا الإ كاذ ذ] مهل نكي مل ءافلخلا نآل ديدش ىمايس

 ٠ ةيوف ةيملعلا ةكرحلا

 ةيمالسإلا دالبلا ىف ةيملعلا ةكرحلا تارضاحع ةءومجمب اذه ىناتك ءارقدعأ ىنإو

 . قيفوتلا هللا نم وجرأو

 نيذلادارهألل ايظع اناديم ةيسايعلا ةلودلا دهعىف ةيءالسإلا ييلاقآلا تناك دقو

 نم اهياع باغتلا ىلإ نوقباستي نييماصعلا دارفآلاو ديا ةعدق توب ىلإ نومتفي

 تمظعو تماق لود نم مف ٠ ارش دنهلاو كرتلا دالب ىلإ ايرغ سلدنآلا دالي

 اكرات كلملا مساب موقي ناكنم لودلا هذه نمواهياع اه ريغ ةياغب توتن !م* !هتيف دم



 ةيمالسإلا ممآلا خيرات تارضاع 3

 ةلودلاك ًاعيمج ةفالخلاو كالملا مماب موقي ناك نم مهنمو سايعلا ىنبل ةفالخلا مسا

 رصمو يقي رفأب ةيمطافلاو ىصقالا برغم اب ةيساردإلاو سل دتآلاب ةيومآلا

 ناك نم ىسابع ةفيلخ لك عمرك ذأ نأ بجاولا نم تيأرف . ناتسربطب ةيديرلاو
 دهع ىف ةلود تأدتأ اذإو لا ملاغآلا نم ملقإ ىأ ىلع ًاماغتم هرصع ف

 تدثو اهو تماق ىلا ةدااو تاق فيك نبك ةرصاخع ةامحج اهنع ترك ذ ةقياخ

 عيمج ىف ةروصلا ةحضاو اهلك ةيمالسإلا ةمقرلا نوكت نأ كلذب تدصقو اهكولم

 . ايوروأ ىف نيرصاعملا كولا ركذب نايحالا رثكأ ىف تمملأ دقو . روصملا
 كولكةيساملا ةلردلا دهع ىف ةيقرشملا لودلاب تالص مه تناك نيذلا امس الو

 ىذملا ىولعلا تيبلا لاوحأ هب تينعاممو . . اسفرف كولمو ةينيطنطسقلاب مورلا

 بايسالا ربكأ نم اوناكدقو اهطوقس ىلإ مهتاود ءدب نم نييسايعلا سفاني لظ

 مبفئاوط لاو>أ تركذف . مهفالخ ىلع مهل نيفلاختأ ةأرجو نييسارعلا فعض ىف

 . ىالسإلا ماعلا .امنأ ىف ةجرلا نم ةقئاط لكهب تماق امو

 نولغتشملا ناك ةجاح تدسس دق اهمجح رغص ىلع ةعومجيلا هذه نأ نظأ ىنإو

 اذه ةلساس مامتإل قيفوتلا هللا نم وجرأو اهب نورعشي ىالسإلا خيراتلاب

 ©, نيعاأ معل هنإ خييراتأ)
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 ةعابفلا ةوذلا

 ىسمابعلا تيبلأ
 ددعلا نك-او هدال وأ نم ريثك نم هيقع قب فانم ديعنب مئاه نب بلطملا دع

 امهونب لم دقف بلاط ىنأو سابعلا هيدلو نم ناك ميظعلا روهججلاو ريكألا

 ىلإ برغملا دالب ىف رجح ىصقأ نم ةيمالسالا ميلافألا نم نوزحلاو لوهسلا

 . ايسآ طساوأ ىف رونلا ءاروام دالب

 نوعراش نآلانحنو ةيمالسالاممإلا ضي راتنيب لياج مي رات نيتيبلانم لكلو

 . لوألا تيبلا خيرات ىف

 باطملا دبع نب سايعلل

 رازت نيةعيبر لئابق ىدحإ طساق نب رمثلا نم بيلك نب بانج تق ةليقن همأ

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم نسأ ويف نينس ثالثب ليفلا ثداح لبق دلو

 . نينس ثالث

 نايفس ىنآل ايفو اقيدص ناكو مهئالقعو مئاه ىب تاداس نم سايعلا ناك

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس رل نيصاخملا نم ناك مالسالا ءاجاملو . برح نب رخص

 راصنألا عم هللا لوسرا آلا ماكحإ ىلوت ىذلاوه ناكو . هتماتم رهظي منأو

 ًادمح متوعد دق من] جرزخلا رشعماي ةعيبلا ةليل ىف مل لاق دقف ةرجحلا نيح

 هلوق ىلعانم ناك نم هللاو هعنمب هتريشعىف سانلا رعأ نم دميو هيلإ هوءوعدام ىلإ

 نإف كريغ مهلك سانا دم ىنأدقو فرشلاو بسحلل ةعئم هلوق ىلع انمنكي ملنمو

 ميمرتس امتإفةبطاق برعلا ةوادعب لالقتساو برحلاب رصبو دلجو ةوفلمأ مك

 عامتجاوكنم ًالمنعالإ اوقرتمتالو كمأ اورو ميأر اوترافةدحاو سوق نع

 تكسأة لاتكودع نولتاقتفيك برحلاىلاوفص ىرخأو  هقدص أ ثيدحلا نسحأنإف

 اترمو اهب انيذغ برح لهأهللاو نحن لاو مازخ نب ورمعنب هللادبع ملكتو موقلا

 ىح حاهرلاب نحاطن مث ىنفتىتح لبتلاب ىمرترباكنعارباك انئابآنع اهانئروواهاع

 سايعلا لاقفانودعنموأ انملجتألا تومب ىتح اه.براضتف فويسلاو ىشع مر سكت

 لق زور عم ند ءاردلا لاقو_ةلماش مءااولاق . عورد مكيف لهف برع باحأ م
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 ءاقولا ديرن انكلو هانلقل هب قطنتاع نيغ اتسفنأ ىف ناك ول هللاو اذ] تاقام اتعمس

 هماع هللا لص هللا لوسرالتو . هل هللا لوسرنود انسفنأ جيملذ.و قدصلاو

 ءاربلاب اجأف هلاوعمتجاىذلا ركذو مالسإلا فمه.غرومتاىلإ ماعد مثنآرقلا لسو
 سابعلاو كلذ ىلع هيل هللا لوسر مهعيابف قيدصتلاو ناميالأب رورعم نبا

 راصن الأ ىلع ةلمللا كلت ةعمدلا هلدكؤي و هللا لوسر ديب ذخأ بلطااديع نبا

 لاةكلذلو اهركابلإ هرخأ ونبو سايعلا جرخأ ردد ىلإ شرق تجرخ املو

 نايقسابأو لفونواليمءو ًايلاطوسايعلا ك:مقأنمردب موي هباحصأل طم ىنلا

 هسفت ىدقق ردي ىرسأ ةلج ىف سارعلا ناكو نيهركم اوجرخأ مهناق ممولتقت الف

 ةكمب ماقأو عجر مث بئطملا دبعني ثرحلانب لفونو بلاط ىنأ نب ليقع ىدفو

 نوكي ًاربخ لسو هياع هللا ىلص هللا لوسر ىلع ىغيال ناك هنأ ا هماقم ناكو

 مه ناكوهيلإ نوريصيو هب نو ومدي نينمزلا نم كانه نمناكو هيلإه بتكالإ

 هيلع هللإ بتكف لكَ ىتلا ىلع مدقي نأ باطي ناك دقلو مهمالسإ ىلع انوع

 رجاهو . ملسو هيلع هللا لصدتلا ل سر ىمأب ماقأف نسح دهاجم كماقم نإ مالسلا

 قو تاقم نأ ةاج ىف ًادس ناكو ةكم متتف هعم رضحو ميتماا ليبق ةئيدملا ىلإ

 رضحو « نمآ وهف نايس ىأ راد لخد نهد 2 هللا لوسر لوب هفيرشق

 . اهب ماقأف ةنيدملا ىلإ جرخ مث ءالب نسحأ ايو هل ناكو نينح ةوزغ

 تناكو هدعب نم ءافلخلا ىرج كلذىلعو همركبو هيك : هال هللا لوسر ناكو

 نم تاخ ةرشع عبرال ةعحا موي هنع هلل' ىضر نافع نب نامع ةفالخ ىف هتاقو

 8 عيقبلاب نقدو ةنس نيناو نامت نبأ وهو م“ ةلس بجو

 هللاديبعو هللادبعو ىكسو ناك هيو هدالوأ ريكأ وهو لضفلا دل ولا نم بقعأو

 نم نز> نب ثراحخلا تفب ةيامل ًآاعمج مهمأ ة ةييبح مأو كيعم و مو نمحرلا ديعو

 لودي ..ايعلا نم ءالؤه لضفل' مأدلو ىتو « ناليع سبق نم رماع نب لاله ىب

 : ىلالذا ديزي نب هللا دبع

 لهم وأ هلعن ليج لل نم ةيحن تدلو ام

 لهكو ةلهك نم اهب مركأ لضفلا مأ نطب نم ةتسك

 دلو مأمهمأو ةميمأو ةيفصو ماتو سايعلا نب ريثك اه ءغ نم سابعلل ناكو
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 مو نحرلا دبعو لضغلل سيلو . ليذه نم بدنج تفند ةل.ج همأو ثراحلاو

 وه هناف هللا دبع نم ايس الو « ماوس نم سايعلا بقع - بقع مامتو ريشكو
 . نييسابعلا ءافالا دج وهو سايعلا بّدع هنم رشتنا ىذلا

 سارعلا نب هللا ديع

 نيح ةئس تناك-ؤ نيثنسإ ةرجفلا لبق دلو باطملاديع نن سايعلا دلو ىنأت وه

 لاقف هل اعدو هبحي مالسلا هيلع ناكو ةنس ةرشع ثالث عظم هللا لوسر ىفوت
 هقفلا واهلي وأت ونآرقلاتايآب سانلا لعأ هنع هللا ىضر ناكسف « ليوأتلا هلع مهللا د
 هللاىضررمع ناكو ةجحلاعضوم ىلع صاوغ قاذقلط ناسل نم هبتوأامىلع نيدلاق
 ريثك ىف هيتفتسيو صاخلا هاروش سلجم ىف ةباحصلا رابك عم هلخديو هبحي هن
 روصخ وهو ةرجهلا نم مو ةنس مسوم ا نايع هالوو٠ هنس رغص ىلع لئاسألا نم

 ىف ًاريصنو ًادضع هل ناك ةفالخلاب هنع هللا ىضر ىلع عيوب املو م.وملا ماقأف

 ةرصبلاك رتوهماي ار خاوأهنع فرحنا هنإ لاقي راهلامعأو ةرصبلا هالوو اهلكهبورح
 . ىلع لتقم دعب ناك كلذ نإ ليقو فئاطلاب ماقأذ ةكم ىلإ لحرو

 هيلإ ددوسو هلجب ةيواعهناكو اهلك ةيواعم ةامح فناطلاق امعه سامع نبأ لظ

 امتىذلاوه هللا دعو هم ةنس هتافو تناكو ماه ىنب رئاس عم لعفي ناك اي ار يثك

 . سابع نب هللا دبع نب ىلع هدلو نموهامنإ

 سابع نب هللا دبع نب لبع

 بلاط ىنأ نب ىلع لتق ةليل دلو ةدنك نم بركي دعم نب حرشم تذب ةعرز همأ

 هيبأدالوأ رغصأ وهو نسحلا ىأ هتينكد ىنكو هععأو ىمسف ةرجحلا نم ؛ . ةئمع

 مراكأ و مهعسوأ و ضرأآلا هجو ىلع ىشرق ل مجأ ناك لاقيواغيلب ًافيرش اديس ناكو
 بكاروهو ةاشم هلوح سانلا ام أكف فاط اذإ لوطلا ىف اطرفم ناكو ةالص
 ىف ماشلاب عنقص ىهو) ةارشلاب ةميحلا اهمسا ةيرق ةيمأو كب هعطقأ دقو . هلوط نم
 اهفواهب ماقأف(ءاقلبلا ملقأ نم وهو كب وشلا نم برقلاب قشمد نم ةنيدملا قيرطع
 ١إ9ب ةنس هتافو تناكو هدالوأ رثكأ داو
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 مهدال وأ روكذو . ىنأةرشعىدحإو اركذ ًادآو نيرشعو نيتثا لع بقعأو

 دمصلاديعو ليعامسإورشنمو رشب ودحأو حلاصو نايلسو ىسيعو دوادو دمحم

 رغصالا هللا ديعو نمحرلا ديعو نامعو كلملا ديعو هللا ديبعو ربك آلا هللا دبعو

 ةتس . طسوآلا هللا دبعورغصالالرعامس]و ريزعلا دبعو بوةعيو قاعإو ىحو

 دج رثكو ىسابعلا تيبلا رشتنا مهنمو ًاريثكاوقعأ نوقابلاو ممل بقعال مهنم
 . هدالوأ ريكأ دمحبفف ةفالخلا تيبو

 ىلع نب دم
 أديم مه نيذلاروصنملا رفعج أو افسلا سايعلا ىنأو مامإلا ميهاربإ دلاو وه

 ىلع هيبأ ةايحف كلذ ناكو هيدي ىلع ةوعدلا تأدتبا ىذلا وهو ةيسايعلا ةفالحلا
 . ةوعدلا هذه ىف ركذ هبال نكي مل نكلو

 ةركف تدجو فيك نامن ىف عرشتلف داعلا ميفرلا تنبلا اذه انرك ذ دق ثيحو

 ةلودلا بلق نم | وذك-م فيكو مبيل] ةرعدلا تناك ف.كو نييسابعلا دنع ةفالخلا

 . اهلحم لولحلاو ةيومآلا

 سامعلا ىنب ىف ةفالخلا ةركف ذ تأشن فيك

 هلوتي نميف فوشكم ريخ هنع رثؤي سيلو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىقوت

 بلاطىنأ نب ىلع ىلع راشأ دق بلطملا دبع نب سابعلا ناكو هدعب نيدلسملا ةفالخ

 هدعب ةفالخلا نع هلأسف ضيرم وهو قالك هللا لوسر ىلع لخدب نأ

 هنإ هنإ الئاق ىلع كلذ نم عتماف ةفياخ نوكمس نه مم ىصوأالإو مهف تناك نإف

 . ًادبأ احلاننال اهايإ انعتم

 .ىالسإلا روهجلا لاق انركذام لاحلاو ملسو هيلع هللا لص هللا لور وت

 ني رجاهملا نيب ترج ىلا تارظانما دعب هنع هللا ىضر قيدصلا رك نأ ةعبامم ىلإ

 .قةفالخلا ن وكت نأ ىلإ لمت ةلياذ ةئف كانه تناكوةدعاس ىنب ةفيقسيف راصنالاو
 هبلطملا ديع نب سابعلاالإ همادعأ نم مهبق نكيلو . نيندآلا ىنلا طهر مئاه ىنب
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 . بلاط ىنأنب ىلع مهف ةقباسلاو لضفلا وذو مهسأر ةعامج همامعأ ىنب نم ناكو

 نمةليلقلا ةئفلاهذه نم نكي مل مشاه ىب نسأ تقولا كلذ ىف ناك سايعلا نأ عمو

 ٠ قيسامف اهأتيب ىتلا ةريثكلاا ايارملا نم ىلعل امل بلاط ىلأ نب ىلع ىلع همدقي

 :هلعشا دا لورد لاك وكت نأ نيادلا روعأ اه ىرر هس لع تاكو
 ركس ىلأ ةعيابم نع عنا كلذ 3 نمو . هج وز ةمطاف ىرت تناك كلذكو ملسو

 ركبابأ عيايوروهجلا هيف لخداذ لخد تتام أمله امتعهللا ىضر ةمطاف ةايح ةده

 . سانلا نم آلم ىلع

 ةفالخلاب ركب وبأ هيلإ دهعا-1 رمعاعياب مث ركب وأ دهع ىف سابعلاو ىلع شاع

 نافع نب ناهثع ءافلخلا ثلاث فلختسا نأ ىلإ . نيءعيطم نيءرت# هتايح ةدم الظو

 .نمةفيالا رايتخا رع مهيلإدهع نيذلا ىروشلا لاجر نيب ةليوط تارظانم دعب

 هنع لودعلا ىف هاو» مهنم ريثك عبتا ىروشلا لاجر نأ ىري ناكو هدعب
 مث ربشأ أ ريثك اقع اكرات بلطملا دبع نب ساعلا قوتناّنع ةفالخ رخاوأ ىفو

 ةفالخلا ىلإ ملطتي ناك مهنم ًادحأ نأ معي ملو هدالوأ ىتاث وهو سابعنب هللا دبع

 هدالوأ م دحالل وأ هل نوكست نأ لع وأ

 هجتت سوفنلا ضعب ىف ةكرح تدجو ناهْثع ةدالخ نم تاونس تمس ىضم دعب

 قاعد كلذ أب ماقو بلاط ىبأ نب ىلع ىلإ نافع نب ناثَع نم ةفالخلا لقنىلإ

 اوءرذتو طاطفلا وةرصيلاو ةفوكلاىهو ىربكلاةيمالسإلا راصمألا ىفاورشقنا

 .نء ناكو اهوبكترا مهومعز لامعأب مهيف نمطلاو ناّمع ةالوز بيعلاب كلذ ىلإ

 سانلا نيب هن وعيشيف كلذ نم مهدنع امب رخالا رصالا ىف نم ىلإ بتكي رصم ىف

 ىف سان ىلإ نوبتكي مهعيمجو ءالؤه هب ىلتيا امتةيفاع ىنف نمت امأ سانلا لوقيف

 .ضعب نم اعايترا كلذل اودجو املو . انعط دالبلا !وا٠ ىتح كلذ لثع ةئيدملا

 وهاماهنم ًارومأ يك اويسنف هسفن نامْثع ىف نمطلا ىلإ كلذ نم اولقتناسوفنلا

 نءاط مهيف نعطينأ ردقي ملف هلثم هفالسأ ل عف دقو حيمص وهام اهنمو . حيحص ريغ

 . هيلإ اودصقام ىلع ةنتفلا باوبأ حتف نم هفرخو نايثع نيل مهدعاسو

 -ةنيدملا ىلإ تيهذف نيفلا هذ رثأت نع ثالثلا راصمالا نم ءاغوغ دوفو تفلأ

 ةفالخلا رقمو ىربكلا مالسإلا ةرضاحو ملسو هيلعةللا لص هللا لوسر مرح ىهو



 ةيمالسإلا ممآلا خيرات تارضاحم ٠

 اوكشام عيمجنم ناهثع مهاكشأو ناهعلامع نم مه اوكش ثبد نيرهاظتم ةيمالسإلا

 اوعمزأو عانتفالا اورهظأت ةتفلاىلإ الييس مه دج وبال ىدح دج مه نالو 4م

 مايأ دعبو هريصم ىلإ هلصوت ىلا قيرطلا ىف دفو لك راسو مهتاطوأ ىلإ ليحرلا

 رصعهلءاعملإ ناهئءنه ًارداصهومعز روزم ٍباتكب ةكسمتم ءاغوغلا هذه تداع

 موتتع باتكلاو اليكشتو مهل اباقع نييرصملا نم دفولا لاجر لتقي هيف همأي

 ققداص وهو هتباتكب رمأالو هيتكام هنأ مط فلح هايإ هورأ املف ناثع متاخم

 اوناعأت ىأف هايإ مهلس نأ هنم اوناطو 5حلا نب ناورس هيتاك كلذي اومهتاف هنيع

 اومحتقا مكة دم هراد َْق نامع اور ممهدوحو رشلا نم مهسفتأ 2 أع او>رصو 1 ءادعلا

 هفاغال ماسقنأو ةلدق ة بأن نيملسملا ىلع اودتفف نأ اودعو ادظ هولتقو هراد هياع

 . مايالا ركالو نامزلا روم

 ددرت دعب اهابقف بلاط ىلأ زيىلع ىلع ةفاللا اوضرع اودارأام مهل مت نأ دعب

 هل فصت ملو نيفسو ناورهللاو ةرصبلا ف هيفلاع برحف هتايح هللا همحر ىضمأ

 ىف ةرجهلا نم ؛. ةنس ناضمرف جراوخلا دحأ هلاتغا نأ ىلإ ًادحاو اموي ةفالخلا

 ٠ ةفوكللا ىهو ءتفالخ ةرضاح

 نايفس ىنأنب ةيواعم همصخ ىلإ مضأا دق تقولا كاذىف ىالسإلا روهجا ناك

 امأ رصمو نولاو زاجحلا لهاو هراصتأ مث نيذلا مالا لعأ هتعيب ىف ناك ثيح

 ىلع ال هليدعفت ىرب نم مهم ناك نيذلا هيمو ىلع ةعيشا ًارقم تناكف ةنوكلا

 مهنم لتيول هنإف اذه عمو . اضيأ ءافلخلا نم هقيس نم ىلعلب طقف ةيواعم همصخ

 ناكىتلاهرماوأ اولمهأ ام ًاريثك لب صالخالاو ةعءاطلا نم ةديقعلا كلت بسانيام

 ددصب انسل بايسأ كلذلو . ماشلا لهأ ب رحل دادعتسالا ةهج نم ميل] اهردصي

  نالا اهنا

 ديسلا وهو نسحلاهنب ١ هماقم ةدالخلا ف موقي نأ ةعيشلا تأر هللا همحر لتق امل

 دقو م وهياع هللا ىلص دمت تذب ةمطاف همأو بلاط ىنأ نبىلع هوبأ نأعلا ميظعلا

 داهتعالا نسحبالهوجريام هوبأ مهنم لذي لنيذلا نأهركسف بقاثب هنع هللا ىضر ىأر

 نع لزانتو هعابتالو هسفنل اهطرتشا طورش ىلع ةيواعم عه حاصلا لضفف ماع.



 0 ةيسابعلا ةلودلا

 هيلع هللا ىلص هللا لور ةئيدم ةميطب ىكسلاو نيلسملا ةللك عمج الضفم ةفالخلا

 . ةرجطا نم ه. ةنس اهب قوت ىح كلذ ىلع ماقأو سو

 تعمتجاف ديلا واذكو ةكب رعلا ني نم هنع ىقرعامع سانلاس وسد ةءواعم لظو

 عيشتلا را تيخو تيبلا لهأ ىلإ ةوعدلا تنكسو هباضرلاو هتعاط ىلع ةمالا
 . بوبهلل مالا تقولا نورظتفي اذ سفنأ ىف ةنكتسم تناك اهنأ الإ

 ةكهو ةني.دا!قةنتفلا ريصاعأ تيه امالوت ايلف ديزي هنبال ةفالخلاب ةيواعم ىلدأ
 راصن آلا ءانأ ضعب ةروثلا ربك ىلوتو ديزب لزعبلطت تراثفةنيدم اامأةةيوكلاو
 ةرملا ةعقو اهلهأب مقوأ ىذلا ىرملا ةيقع نب لسم ةدشب تعق ةروثلا هذه نكلو
 0 ةفالخلا بلاط ريمزلا نب شلاديع اب ذاعف ةكم انأو ةزوبملا

 قيقش ىلعنب نيسحلامهيلإ.نوياطي اولسرأ ةعمشلا نم اهب نم نإف ةفوكلا امأو

 نأالإنيسحلا نمنكي ملف ديزي ةديب مهقانعأ نم اوعزني ء ةفالخلاب هوعياببل نسحلا
 نكري دنج ريغ نم مهيلإ راسو هيبأو هيخأ مم مه“يراتب هلع عم مهترعد ىلا

 ديزي لماع دايز نب هللاديع دونج قب رطلا ضعبب هتلياقو هب نيعتسي لام الو هيلإ

 موتعف ادمب لبقدل نكي ملف ماشلا لهأ نم دحأ ام سيل ةيقارع دونج اهلكو قارعلاب

 من5 اسم ىفاولظ لب ةدعاسملا رم -ىشلهس أ ةعيش مهن ملم . ءالب رك هلأ هحر لتقو

 : لوق_ نيسحلا لاح ناساو نيئئمطم نينمآ

 ىداز ىنتدوزام قاح ىو يىتدنت توملا دعب كنيفلأ ال
 لهأ هتوءد ىف لخدو ريمزلا نأ سم مظعو دو تامو ثداولا هذه تبتنا

 نيدمحك ةكعاوناك نيذلا مئاه ىنب لاجر هعبايي نأ ىنأو قارعلاو رصمو زاجحلا

 . مهسيحو مدهطضاف امه ريغو سابع نب هللادبعو ةيفتحلا ناب روبشملا ىلع

 ارك هسفنل ل هي ونتفلاه ذهءارو نم عفتني نأ دارأ لجر تاقوألا كلتىف رهظ

 تيبلا لهاأل عيشتلا نم ةفوكلا لهأ بولق هرمضت امب ًانيعتسم ةيقارعلا دالدلا ىف

 نم ىلعايعان عيشتلا بوث ًاسبال ةذوكلا ىلإ بهذف ىنقثلا ديبع ىنأ نب راتخلا وهو
 هيوخأدعب راص ذل لع زب دمع وهو ىدهملا ماءإلا ىلإ امعءادو ىلع نب نيسحلا لتق

 ًآقح ريثأتلاتارابعنمنكمام لكب هتياغىلإ لسوتو هتعهتا ىضر ىلع ءانبأ ربكأ
 هنع ردصي ناكام ةرثكل باذكلا هنومسي ةئوكلان لهأ ءالقع ناكو ابذك مأ تناك



 ةيمالسإلا مهألا خيرات تارضاحم -

 ءاسؤر هسفن ىلإ ب ذتحينأهنكم أد قو ءاغوذلا سفنأ ىف ةداع رثؤت ىلا بيذاك الا نم

 هنوصاخم ادن ةكمب سوح دهطضموهو ىلع نب دمع ىلإ لسرأو ةفوكلا ىف ةعيشلا

 ءاولوريبزلا ني ال.اولةبولأةعب رأ ةكعةنسلا هذه يح ىف عمتجاو اوحجنف هتدش نم
 عقب لف جاحلا ظف-شانأ الإ ىلع نب دمحم باوصآل ءاولو جرارخلل ءاولو ةيمأ ىنبل

 . ًاضعب اهضعب هركي ىتلا ءاوهآلا ةفشغلا دونجلا هذه نيب لاتق

 هوخأ هدوقي ًاشيجدل رهج ريدزلا نب هللادبع نإف ةفوكلاب راتخنا لمح لطم

 يدك 1 مه رهظ اس قارعلا لهأ فاوعأ لك هالامو هل ناسف تدفن

 ىف م.شقلا ىلع ضقي مل كلذ نأ الإ بعصمل ةباغلا تناك كلذي و هتيوط ءوسو رادخلا

 . هلم عفتنيل هريثي نم رظتني انماك لظ لب قارعلا دالب

 ىضقوهلس الار قتسا نأدعب ناورم نب كلما ديع مياب هنإف ىلع نب دمحم امأ

 هل لزت ل ةعيبلا هذهب همايق عم واهلك ةيمالسإلا ملافالا هل تنادو ريبزلا ني ةئتف ىلع

 مهضعب هيف الغ تام ال هن ] ىتح همأ ىلع بولغم هنأ الإ ةفالخلاب قحأ هارت ةءيش

 : ىريجلا ديسلا مهرعاش كلذ ىف لاقو عج ربسو بيغت هنإ لاقو هتوم ركفأف

 ءاوس ةعبرأ قحلا هالو شرق نم ةمالا نإ الأ

 ءافخ اهب سيل طايسالا مم هيب نم ةمئآلاو ىلع

 ءالبرك هتبيغ اطبسو ريو نام طيس طيسف

 ءاوالا اهءدهي ليخلا دوقي  ىتح ترملا قوذبال طيسو

 هلاقو هثالو ىلع رمتسا نم مهنف ىلع نبدمحم تومدعب ةعيشلا راكفأ تب رطضا

 .ىذلا وقبر فلا ]ذهل لاقي و مثاهاب أهنبا هدعب ىلوت نم مهتمو ٠ انلق امك هتعجرو هتبيغب

 يب ىبأ نب راتخللل بقا وهو ناسيك ىلإ نوبسني ةيناسيكلا هلبق

 ديزع لاب نعوه ونيدياعلا نيزب فو رءملاا يلع هنبا نيسحلا دعب ىلوت نه مهنمو
 لاق  هسفنل ةفالخلابلطهنأ هنع قرعي ملو نادم نب كلملا ديعو ةيواعم نبأ

 نيسهلان اك اموامنع هلا ىضر ةمطاف نه ىلع دالوأ ىف ةروصح ةفالخلا نإ ءالؤم

 دع نيسحلا دال وأ نم قب ىذلا وه ىلعو هيقع ىف ىهف ةهالخلا نود لتق ىذلا وه

 هيلعهللاىبصهللالوسر هيلإ ىصوأ ىصولاوه ًايلع نإ نولوي دقو . ءاليرك ةعقو



 ١ ةيسابعلا ةلودلا

 ةمالل دبال اذكه و ىلع مث نيسحلا مث نسحلاودعب نم مامإلا مث ةفالخلاب لسو هلآو

 ةيمامإلا ةعيشأا ءالؤذ لاقيو هيلع صوصنم مام] نم

 رشقنا ىذلا وهو سابع نب هلا دنع نب ىلع تقولاكلذىف سابعلادل و ربكأ ناك

 هلزنأ ىذلا ةيمأوتب اهب هماقأ ,َرلا ةميملاب ماقأو زاجل اقرافدقناكونويسايملا هنم

 ىلعذتم سايعلا دلو ىلإ ةفالخلا لاقت:ا ةركف ترهظ دقو كلما ديع تب ديلولا ي

 تناح امل بلاط ىنأ نب ىلع نب دمع نب مئاهاب أ نأ كلذ ف ببسلا نإ لاقيو اذه

 هدالوأو اذه ىلعىل] ةفالخلا نم هبيصنب ىلدأف همع ىنن دنع ةميخلاب امقم ناك هتيئم

 سايعنب هتلادبع نب ىلع بتاج ىف ةيناسيكسلا ةديششلا تراصف هب هءايادأ صوأو

 ىلو تنم مهن قرطلا مهب تقرتوا نيب اعلا نيز ىلع ةافو دعب مهاف ةعيشلا ةيقب انأ

 قحةفالخلا نإ لاق نم مهنمو . همبأ دعب مامالا هنأ نيمعاز رقايلا ًادمع هتبا هدعب

 ةدعاسمب ماقنهءالؤد نمو ءاخسلاو ةعاجشلاو ملعلا تاقصب فصتأ ىمطاف لكل

 . ةيديزلا ةعيشلاب نوفورعملا مثو نيسملا نب ىلع نب ديز.

 ةيناسيكلاةءيشلا مه ةيمأىنب نم اهعازتناو ةقالخلا ىلإ لوصولا اولواح نيذلاو

 .ىح هنباو اديز اودعاس نيذلا ةيديزلا ةعيشلاو هللا دبع نب ىلع اودعاس نيذلا

 ءالو لقتافةميحلاب براقتم نمز ىف رفايلا دمحو هللا دبع نب ىلع ةقو تناكو

 ءالولقتناو هيلإ ىصوأ هابأ نال سابع نب هللا دبع ىلع نب دمحي ىلإ ةيناسيكلا

 اوعجريا ًائيش ةمئآلا راصنأ لعفي ملو رقابلا دمحم نب قداصلا رفعج ىلإ ةيمامالا

 . مهيأر بسح اوف قملا ىوذ ىلإ ةنالخلا

 جررخ ثيحهت رصنب اوهاذ ىلع نب ديز رصنأا ىلإ ماعد دقف ةيديزلا ةعيشلا امآ

 تدوأىلا بويعلا مهيف ترهظ دق نكست مةيعأ ىنب نأ الإ ةئالخلا ًابلاط ةفوكلاب

 راثو هوبلصو هولتقو هتروث اًوفطأو ديز ىلع اورصتناام ناعرسف . دعب مهتايح

 1 هنأ ةعاخ هتءاذ تناكو ىي هلل ] هدعب

 ممف حجارلا لقعلا وذو موقلا بوسعي وهف ساعنب هللادبعنب ىلعنو دمح امأ

 ىلإ ةمآلا راكفأ دادعإب قيسيأ دنال تدب ىلإ ثيب نم ناطاسلا لقن نأ ىأ ر هناف

 ةلأسملا ف ريس نأىأ رفلشفلا اهتيقاعن وكت نأدبال ةيئاؤةلواع لكنأولّقنلا اذه

 ىل] سائلا نوعدي ةاعد مهنم وتل نأ هتعيش ىلإ دهعف مزحلاب ةيوحصملا ةانآلاب



 ةيمالسإلا ممآلا خيرات تارضاع 7

 هيلا وعدملا ىلع اوضقي نأةيءأ تنم ًافوخآدحأ اومسي نأن ودب تيبلالهأ ةيالو

 ناسارخ دالبوةفوكللاىه ةوعدلا امف نربي ةقطتم نسحأ نأ اوأرو ف. اذإ

 اهوامجيراهلل] اووأينأ مهنكميف ميدق نمتيباا لعال ميشتلادرم ىهف ةفوكلا امأ

 نأل والا: ني رمأ ىلد ةيفيم امذ ةوعدلاةل ومسفنا-ارخ امأو . مهتالصاوم ةطقت

 لإةفالخلا لقن اهادؤ» نآل ةلوهس نيملسملا نم قاسارخلا اهمهفي عيشتلا ةركف

 امم بيرق كلذو ةمالا ديسو ةلاسرلا بحاص سو هلآو هيلع هللا لص ىنا' تدي

 كلملا تيب ريغ ىلإ هلقن زوحيالو هتيب لهأ هثراوتي ىذلا كلملا نم مدنع ناك

 كلمو خيرات تاذ تناك ةيسرافلا دالبلا نأ ىناثلا - سالتخا نعكلذ تاكنإ الإ

 . ديبعللةداسلاةلماع« ةيمأ وذ مهلءاعدقو سوفالاة ايحىفة ربك ةدهاف كلذلو نيعيدق

 سيل نءىلوتيالو دئاسلا ذ وفنلاو أ.لعلا ةملك-لابحاص وه مهنيب ىنرعلار هنعلا ناكف
 ةلودلا رييغتباوموقي نآل نيدعتسم سرافلهأ ناكف ةماعلا تايالولا نم اًديش مهنم
 نم نسحأ ظح اف مه نوك ىةليقتسملا ةلددلا ىلإ ةفالخلا جارخ]و ةرضاخحلا

 نبا ف ورعملا نادمحلا دمحم نب دمحأ نب ركب ونبأ تاق . ةيمأ ىن ةلود ىف مهظح

 : نادليلا باك ىف هيقملا

 راصمألا ىلإ مهبمجوت دارأ نيح هتاعدل لاف هللا دبع نب ىلع نب دمحم ناك دقو

 .نيدق ةيناهعف اهداوسو ةرصبلا امأو  هدلوو ىلع ةعيشف اهداوسو ةفوكلا امأ

 ةريزجلا امأو  لتاقلا هللا دبع نكسنالو لوتقملا هللا دبع نك لوقت فكلاب

 ماشلا لهأامأو  ىراصتلا قالخأ ىف نودلسم وجالعأكب ارعأو ةقرام ةيرورخ

  مارتملهجوةخعار ةوادعونأو سىنب ةءاط ونايفس ىلأ لآ الإ نوف رعي سيلف

 كانهناف. ناسارخكيلع نكل]ورمعو ركب وبأ امهيلع بلغ دقف ةئيدملاو ةكم امأو

 ءاوهالااهمسقتتملةغراق بولقو ةمياس رودصكاتهو رهاظلا دلجلاو ريثكتلا ددعلا

 ىحلوتاماهولهاوكو بكانمو ماسجأو نادبأ مهل دنج ممو لغدللا اهعزوتي لو

 .قإف دعبو . ةركنم فاوجأ نم جرخت ةمفغ تاغلو ةلئاه تاوصأو براوشو

 . قاخلا حابصمو ايندلا جارس علطم ىلإو ,قرشملا ىلإ لماغأ
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 ةوعدلل ةيرسلا ةيعمجلا فيلأت

 تأ دب ااهتاأل دع تمي 1ىح سايعن هللا ديع نب ىلعو ةيعجلا هذه فيلأت أدتبا

 لوق ىلع ١١64 ةنسو لوق ىلع ؟9١/ ةنس الإ تمم مل ىلعو ىناثلا هرقل لوأ ىف

 نمفاأت:تناكو ناورم نب ريزعلادبع ننرمت كاذ ذ] هيمأ ىنب نم ةفياخلا ناكو
 .ءاسؤقرلاو ةاعدلا نم ريثك

 يقأو تالصاوملا ةطقن تربتعا ىتلا ةفوكلاب اههدحأ نازكرم ةوعدلل لعجو

 قيقحلا ةوعدلا ل.+ ىه ىتلا ناسارخ ىباثلاو هللا دبع نب ىلع ىلوم ةرسيم أف

 : مثوابيقن رثعانثاةاعدلا نم ريتخاو جارسلاةمركعوبأر سينخ نب دممم هيل]ةجوو

 ىميغأ ظيرق نب رهال 0( ىعارلا ريثك نب ناجاس )0(

 م0 بعك نب ىسوع (8) » رمثيفا نب كلام (0)
 2 عشاحب نا مساقلا (ة) 00 قارز ا ةدحاط )0

 ىاييشلا معارب] نيدلاخدواد وبأ 63 , نيعأ نبورمع )5

 قئتحلاناهطن ليش ىوره ا ىلعوبأ(11) » نيعأ نب ىسيع (0)
 ىطيعملا ليعاس] ا نارع (1م( ىاطلا بالمش نا ةيطحق )3

 ىلع نيدم# مهمل ] بتكو ءالؤه أب نيركؤ» !ونوكيل الجر نيعبس راتخاو

 ءاهج نوريس ةريسو الاثم مهل نوكمل اياتك

 ىهو )7؟ ةنس ىلإ ىلاثلا نرقلا متتفم نم امم نولغتشي ةوعدلا لاجر لظ دقو

 . حافسلا سايعلا ىآل اهيف حيوبو حاجنلا اهي مت ىتلا ةنسلا

 نع هيلاخلا ةذ1 ةوعدلا رصع لوالا نيزيامم نيمسق ىلإ مسقنت ةدملا هذهو

 تقولاف كلذو ىناسارخلا ملم وبأ ةوقلا ىلإ مضني نأ لبق كلذو ةوقلا لامعتسا

 هسفن اع كإا| تييلا اسف مسقي ل ىوقلا كساّتم هيف ةيومآلا لودلا تناك ىذلا

 .ةنس ؟ا/ ومن كلذو ناسارخ ةلودلا هذه دنج نيب ةيمرقلا ةيبصوأأ لص مو

 كلذىل]ةيعادلا بابس آلا تأيمت امنيح ةوعدلا عم ةوقلا لاعتسا رصع ىاثلا رصعلاو
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 لوالا رصعلا

 ( 0١و ةنس ىلإ ٠٠١ ةنس نم )

 ةوءدلااهنطادو ةراجتلا مرمأ رهاظ ةيناسارخلا دالبلا نوب وحي هيف ةاعدلا ناك

 ىلإ وأ ةميجلا ىلإ اهاصوي وهوةفوكلاب مئاقلا ىلإ مىمأن وغاب, مث ص رغلا نوزهتني
 سال رتاس مظعأ عمتجملا كلذ ناكو جخلا ةضيرف ءادال نولسملا عمتجي ثيح ةكم
 ىلع زيدمحم ةماقإ تناكو ًاجاج> !ورفاس ناسا رخنءاولفق اذإ اوناك مهنآل ةاعدلا
 . اهرس َمكو تاللصاوا ا ماظتنا ْق رخآ اديس ةميجلاب

 ريمأ ىلإ ممتنم لجر ءاج ثيح و .+ ةنسناسارخ مثرمأ نم رهظام لوأ ناكو
 ديعسهل لاقي ىذلاصاعلا بأ نب مكحلا نب ثراحلا نيزيزعلا دبع نب ديعس ناسارخ

 مهب ىقأف ديعس ميلا ثعبف حيبق مالك مهنم رهظ دق اموق انهه نإ هل لاتو ةئيذخ

 ىردنال اولات ع ىكحي ىذلا اذه اف لاق راجتلا نم سانأ اولاق متنأ نم مهأسف
 فرعي نه لأسف اذه نع الغش انتراّتو انسفحأ ىف انا نإ اولاقف ةاعد ثم لاق

 مثدميفرعن نحن !ولاقف ندلاو ةعيبر نم مهلج ناسارخلهأ نم سانأ ءاجخ ءالؤم

 مها لك همكم ءىع متم كانأ نإ انيلغ

 خويش نه مظع خيش وهو ناهام نب ريكب ةيعلا هذه ىلإ مضنأ ٠١6 ةئس قو

 كلذؤ قوت نأ ف داصو هلامب موقلا دعاسف ًارسومناكو اهتاعد رابكو ةلودلا هذه

 ةوءدلاءذهناب روه ناكف هما. ىلع نبدمح هماقأةةفوكلاب مئاقلا ةرسيم تقولا
 . مهل اهعرشي ىتلا قيرطلا ف نوريسي و هرمأب ةاعدلا رمتأي

 هللادبع نب دسأ ىلإ ماعد نم عمجب ىثو هنأ مهب تقحل ىلا تايكلا لوأ نم ناك

 قداصلا هم وبأوةم ركعوب' مفر مهىتأف ساقد دش لاو وهناسارخ ريمأ ىرسقلا

 مهباصو مهلجرأو مهنم هب رفظ نم ىديأ عطقف ىدايعأا رامعو سيئخ نب دمحمو

 موشملا ربخلا كلذي ناهام نب ريكب رخاف ةفوكلا ىنأ ىتح يدابعلا رامع تلفأو
 تيقبدقوك:وعدو متلاقم قدص ىذلاهندمحا) هباجاف ىلع نب دمحم لإ .: بتكمو

 هناوخإب هقحلاف دسأ دي ىف ىدارعلا رامع كلذ دعب عقو دقو ( لقت ىلتق مكن
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 مهنم ًادحأ مح ربالناكف ةءيشلا ىلع ناسارخ ةالو دشأ هللا دبع نب دسأ ناكو

 ةوعدلا نكي مل كلذلو لتق نم لتقوىن نه قنو لكس و مج درش لب هدي ىف عقو

 ىلو مث ىلوآلا هتيالو كلتو ١٠١5 ةنس ناسارخ نع لزع ىت> رثأ ريبك همانأ ىف
 لتقف مهنمةعامج ذخأ و107 ةنس ىنف ىلوآلا هت ريس مهعم داءأف ةيتامث ةرم ناسارخ

 ةوعدلا بش ريثك نب ناماس ذخأ نميف ناكر مهضعب سيح مهضعبي لثمو مهضعي

 نب ةحاطو مهاربإ نب دلاخو طبرق نب زهالو بعكنب ىمومو مثيلا نب كلامو

 فاس انع هللا افع ) هللا لقي ملأ ةقسفاب لاذ مهب ىتأف ءايقثلا نم مجريغو قبدز

 تكسأمأ ركأ ريثكنم ناملس لاف (ماقتنا وذ زيزع هللاو هنم هللا مقنيفداع نمو

 : رعاشلا لاق اك هللاو نن لاق لكت لب لأق

 ىراصتعأ ءاسااب ناصةغلاك تنك ع« قرش قاح ءاملا ريغب ول

 كموق نم سأنأ ان] ريمالا اممأ كديب براقعلا هللاو تديص انتصقام ىردت

 نيهبيتق لع سانلا دشأ انكانال اذه كيلإ !وعفر ام] ةيرضملا هذه نإو (نعلا

 . مهراثب اويلط امتإو ملم

 ميفقاو٠ جرحأ ىف ةيموقلا تايبصعلا نولمعتسي موقلا ناك فيك رظنان

 ءايقتلاءال ود صالخ ىف أيبس باوجلا كلذ ناك دقو ًانايحأ هيف نوءقي ام صالخنل

 اوصاخ دقو م,صالخ أ ريمآألا عم ريش نم مهموق نمأو دجوثيح هيف اوعقو أن

 . هتاقو دعب ناسار ةعيشلا تسفنتف )؟. ةنم دسأ ةافو تناكو

 روصو ةعيشأاحاجن ف لضفلا مظعأ هل ناك امىالسإلا اعلا ىف كلذ دعب لصح

 : كلذ ومدح اف نع مهئادعأ

 كلذ لوأو هناكرأ تعدصتو هنايتب عزعزت ىتح ىرمالا تيبأا قاقشنا (الوأ)

 ن: ديزي ن:دوأولا همع نبأ ىلعناو_. نب كلملا دبع نب دراولا نبدي زب جور ناك

 قوسفلا نم مكاظعلا ىلإ هتبسأو ديلولا ىف حدقلاب كلذ ىلع ناعتساو كلملا دبع

 ةيعأىن ضعب ناكوك لذ ىلع هر دعاس موق هعم ناكف هللا مرحام لالحإو رقكدلاو

 : رعاشلا لود لثمت

 عقدنت مث ىاست لايجلا لثم «٠ نتف نم هللا عذيعأ ىنإ
 !وعد“راونيدلاد وس اوكسمتساف م مكس ايس تلم دق ةءربلا نإ

)( 



 ةيمالسإلا ممالا خيرات تا رضاع 14

 !وعتر تحخأام اذإ بائذلا نإ مسفنأ سانلا بائذ نمحانال

 عزج الو ىنتتت ةرسحال مف 35 وطب ميديأب نرقيتال

 لانيل ةصرفل!هذههتيب لهأ ضعب زبتنا حصان لوقب ابعي لو هسمأ ديزيل مت املو

 ديلولا ىخأ ديزي نب رمغلاىلإ بتك هنإ ناورم نب دمحم نب ناورم وهو ةفالخلا
 هللا نم هفالخلا هذه نإفدعبامأ ) باتكنلا كلذ ىف لاقو هيخأ مدي ةبلاطلل هجيج

 مهزعي نم زعيو ممرعي مهدلق اب هللا مهمركأ هنيد عئارش ةمانإو هلسر جهانم ىلع
 هللامهعدوتسأ 4 ةياعر لهأ اولازب لف مبايبس ريغ ىغتناف مأوان نه ىلع نيحلاو

 ةعاط هيفهقلخ نسحأ ماشلا لهأ ناكونيملسملا نم اراصن أب ضهان اهتح موقي اهتم
 نع ٍبكاف ثكان فلام قرأم ىف ةياكن هدشأو © لوعل ةانوأر هم رجح نع هنذأو

 دقوهلهأوكرشلا مم تبكو مالسإلا مهب رمع دقو مهيلعهللا ةمعت تردتساف قحلا

 تناك نإو اهمارض لعشأ نم كلذب ماقو دوهعلا ثكن اولواحو هلل سأ اوثكن

 عئاض ريغهمد نإ ةممأ ىب نم هتالو ةئياحلا مدين وبولطملاو ةرفان هنع بولقلا

 امف كلحي تيتك دق , هل درمال هللا سمأف رومآلا تمأتلاو هاتفلا مهب تنكس نإو

 لوتبملا ن1 نيدلم قت: أوماقتناب اوطسأف آريغىرأ نأ ىلإ ق رطم ىنإف ىرتامو اومربأ
 تمدق ءالإ مادقإلهأممولقىتءاطدتلا نكسأ موق ىعمو ةنأجب ةكورتملا ةضئارفو

 هللا .ىفأتةلودةمقدللو اعزنم نودحول ةئلدع ةءرتم مرودصءارظن محو مهماع هب

 ىرازإةب ,دقللرمشأ نإ ًاريغتيأر نأريغناورءالو ًادمهيشأ مو لكو» تقوو

 ةيوةعف ىرب وأ ذخأ ثيح كلذ ىف هللا ءاضق ىري انعاطو احراج قيسب ممم رضأو

 كرأث نعدت الف كنع ىنيتأي امرظتنأام الإ قارط[اموهاضر ايف مهتم غلب ثيح هللا

 ًاريصنو ًابلاط هللا كو كيفاكر كراج هللا نإف كيخأب

 هرمأبر # ايريبك شيج هءموةينيمرأو ةريزجلل ًاريمأت قولا كلذ ناورهناكو

 اهل: نكيملو اذان ىت> لبحلا اذه اكسمتسمةفالخلا بلع ىلع مدقأ تح لزي لو

 كلاملاتيبلا قاقنا نأ ةمشالو تيبلا اذه ىف قاقشنالا و ىالخلا بايسأ ليزعب

 امردع ةءداصم ىلع ىوقت الف ةئودلا ةوق ىف اناهشنا لاحلا ةعيبطب ثدحت

 .نأ كلذو ةيبرعلا لئابقاا قاقشن او ناسارخ ىف ةيموقلا ةيبصعلا روهظ (ايناث)

 نعل! ىفناكم دق! برعلاكلمو . رازنو ناطحق نيميظع نيبعش ىلإ نوعجرب برعلا
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 ناكو ممتمملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك رازن ىلإ لوحت مالسإلا ءاج ايلف

 نويرازنلاونورناعلاىخاتف ةءاهاجلا ةيمحو سانلا نيب دعاب دقىحولاو ةوينلا أ

 لش فمهلبق ةمأ هلت ملام لياق نمز ىف اولاذف مهنادعأ ىلإ ةدحتملا مهتوق اوهجوو

 ْ . مهردق هيف عفترا ىذلا نزلا

 بيب ةياهاجلايف هيلع اوناك ام ءىث ىلإ سانلا عجارت نمزلا لاط املو

 ءوس ىلإ اورظني نأ ريغ نم ةيلهاجلا كلت مط نويحي !وناك نيذلا ءوسلا ءارمأ

 كردأ دقو مهسفنأ ىف ديدش رثأ اهل ىتلا مبئارعش لاوذأ ف كنذ ربظو اهتيغم

 : ىدعجلا رشا نب هللا ديع نب ت راحلال اقف كلذنم ةئيسلا 3 امتلا مهن !رعش ضع

 اهلمئاوأ ىرجي تاقتسا اذإ اقفترم موجنلا ىعرأ تيبأ

 ابلماش ةالصلا لهأ مع دق ةللج تحيصأ ةذنتف نم

 اهلغاش هات لك ماشااب نمو قارعلاو ناسارخم نه

 ابلطابشغ ' ةجتلام  ىءاهد ةلظم نول ىف اهم ساتلاف

 اهاقاطو اف ءاوس لل يجلاب فنعي ىذلا هيفسلا ىمب

 اهلماوح اهدالوأ دبات اهل داكي ةيرك ىف سانلاو

 اهلئاوغ احل ىنمب .ءايع ةمهم لكى امنم نردعي

 اهلئاق نيبيال ىتا الإ اهقاوع ىف سانلا رظني ال

 اهلياوق اهلو- تقرط ىلل بح ةحيصك وأركيا ةوغرك

 اهزالز رمح بوطخ امو هتهجوا ىرزأ انيف ءاجخ

 مياحو هيفسنم ةفاك سانلا اهرمغو نتفلا فصو ىف هتعمم فصو نسحأ !ذهو

 هللاديعني دسأ وهفامغوأ امأف رخآلا دعب ممدحأ ءاج نافلتم نايلأو ناس ار خي ناك
 هتعيش ناكو مل بصعتي نعلا لهأ نم هموق عم هعاضناكف نعلانم وهو ىرسقلا

 رايس نب رصن امهنامو . هجيهيام كانه نكيلف اهسفن ةلردلا ةوق ىلإ ةيوق ناسارخب

 نكت مل ناسا ري هتعيش نأ الإ هموق نم هعلض ناكف رضم نم مث ةنانك نم وهو
 نميفراشتسا امل هناف كلذ ملعي هالو ىذلا نأ وسم نب كلملا ديع نب ماشهناكدق كاذب

 الفماذمودءاح نم مهل ا صاخشأ هلىمسي هراشتسم ناكدسأ دع ناسارخ هيلو

 لاق لقاع برج فيفع هناف ةدحاو هل ترفتغا نإ لاق رايس نب رصن ركذ ءاج
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 انأىنم رثكأ ةريشعدي رتأ ماشه لاقذ ةليلق امم هتريشع ريشملا لاقف ىه امو ماشه

 امأف نيحتافلا داحتا نع ةئشاناا ةلودلا ةوق نمز ىف ةحيحص ةلمج هذهو . هتريشع

 . ةحيحصب تسياف عادصنألا دعب
 سيئر ناكو ةيناعلاو ةيرازتلا نيب اذه رايس نب رصن دهع ىف قاةشنالا رهظ

 فورءملاىنعملابيبش نب مب دحةيناعلا ريبكوريمالارايسنب رضن ممر يبكو ةيرازنلا

 نييفاصتم كإذ لق ىباهر ؟لاورضا نكوناهر يدل وهنآأل كاذب ف رعامإ ,ىقامركلاب

 ةعسب رفةقشتم أضر أ ةيرازعلا تناكو امهنيب تقرةةياهاجلا ةيمح نع ةئشادلةنتفلا نأالإ

 جراخلا ىرورملا ةلس نب نابيش مم ةعيبر رثك أناكو .بناجفرضم و بناج ىف
 . ةيداعتم ثالثل' قرفلا هذه تناكو هلوسرةنسو هللاباتكي لمعلا باطي ةلودلا ىلع

 نع رصت ىلجأت ىتامركللل ةوقلا تناكو ىتامركلاو رصن نيب بورح تلصح

 ىهو ةبض نم ةأرما تلاقف ةيرضملا رود نوينعلا مدبف ناسارخ ةرضاح ورم

 : ةيدضلا ريثك مأ

 رهدلا رخآ ابرضم تجوزت

 رقفلاو لذلا راد اه يم

 رهظلاو دزاألا لاجر اوديعتى

 رهق ىلع مكيبحي ىتوزملا اذه

 اهذعو ىثأ ىف هللا كراب ال

 ةعد عم لورق مع لاوجر خا

 مدتاوج دعب 5 4م مث ا أنآ

 مدعاط 2 535 ند 8 تحاك

 : رخآ رعاش لاقو

 ءافخلا حرب دق رصناي الأ

 وره ضرأب نوزملا تحبصأو
 مح لك ىف اهؤاضق زوحي

 اهيلاج

 تلذو تيضر اذ رضم ناذ

 الإو ايف تبتعأ ىه نإو

 ءاجرلاو ىتتلا لاط دقو

 ءاشتام ةموكملا ىف ىض#

 ءاضقلا راج نإو رضم ىلع

 ءامدلا مهباقر قى قرقرت

 ءاقشلاو ةلذا) احلا لاطف

 ءاقعلا اهركاسع ىلع لق

 ىلدأ وهيل نوعدب ىذلا ةعيشلا مامإ ىلع ني دمي وت ثدارملا هذه عوقو ءانثأ ىف
 مث .هيبأناكمهيل]ةرعدلاب اوما كلذ. هعمشلا لعأو هارب اهنبا لإ هادعب نه رمآلاب

 نيصقح هناكم دمحم نب مهاربإ مانأف ةفوكسلاب ةعيشلا خيش ناهام نب ريكب فوت



 ؟١ ةماعلا ةلودلا

 ًارهص ناكو بعك نب ثراحلا ىنبل ىلوم هلصأولالخلا ةلس ىنأب فورعملا ناملس

 . هناكم هميقي نأ مهاربإ ىصوأف ناهام نب ريكبل

 ةميزملاو ةردقملا ىوذونايشلا غياوننم باش تاقوألا 4 ميار 1 لصتاو

 نب ريكب هنم ءارتشا ,!جعلا قمم نب ىسيعل ىلوع هلأ ىتاسارخلا لموبأ هو

 مهاربإ هشأن - ١6 ةئس لع نب كمحع# لصتا رم عيشتلا د هنعو ناعأم

 ىلإ ةجاح ىث ناسا رع ةعمشلا تناكو مزعلا ةرقو ةياجالا لياخم هيأح وظل .تناكو

 نم ةيومالا ةلودلا هيف تعقوامب ةصرفلا مهتنكمأ نأ دعب لمعلا ىف !رعرشيل هلثم

 كدت مسعف نأ مهارإر انخاف قاف عأالا نم ناسارخ برع ةيق اد دقي اموفالخلا

 دق ىلاف هلرق اوليقاو هم اوعمساف ىرعأو هترمأ دق ة ىإ هياوعأ ل ىلإ بتكو ةمهملا

 . هلرق مل. وبأ هب ىصرأ ام ناكو كلذ دع هيلع بلغامو ناسارخ ىنع ترمأ

 نم ىلا ده رظنأو . ىيدصو ظفتحات تهدأ ١ لمأا م لجركنإ نحرادع 5

 ىحلا اذهرظنار . محالإ صال ذو ميال هلا إف مم_عظأ نب اع ميدارك اعودبلا

1 

 نسافر 5 يم ره عم مط نع ىتح : ره كي | همق رك نه (تقاف دادلا بيرق" هدعلا مهنإف ضد نم ىلا ده رظلاو هما قوه انقر

 تعاقتساأ ل 1م م كسف:ق مق "نهو ةهمش هه د 0 نم هيف تكداش نم

 فلا ال :هلتقاف هميتترابشأ ةدمخ غاب مالغاعأف لعتات م رعأتاسا نام ارخ عدتالأ

 . « ى»هي فتك افرمأكياع لكشأ نإو هصحتالو (ريثكنب نابلس ىنعي) خيشلا اذه

 تناك ىتثا ةيبصاأل ةرضاحلا ةلودلا ءادعأ مهنال نميلا لهأ بي_ةتب هرمأ امنإو

 ممنإ:رضم زع ةدشلاب هاصرأب بسلا اذهو كاذ ذإناسارخ نهأ نب 0

 نود ناسأ رغب لعا لع .ايعلا ىتب داهتعأ ىلع لد, امر : ةاردلا باحأ !وناك

 راس ( لعفاف ؟ أمرع ًاياسل ناسارخ عدنالا تعطتسا نإو ) ءامإلا ل لوق 0

 لاخلا تناكو ؟؟م ةنس كلذو ناسارخع لح ىتح ةيصول' هذهب ًادوزم لسم وبأ

 ةرايزل أيبت هنس دعب و , رومألا ريدي ماقأف ناسارخ برعلا نيب !هدشأ تغلب دق

 لوقي مامإلا نم باتك هانأ سموق غلب املو ةاعدلا نم ربيك ددع هعمو مامإلا

 ىلإ هجوو ىاتك كاقلأ ثيح نم عجراف رصنلا ةيارب كيلإ تثعبدق ىنإ ) هيف
 . لمعلل ادعتس» ورم ىلإ ملس» وبأ داعف( ممتوملا ف هب ىتفاوي كعم امي ةبطحق



 ةيهالسالا مهآلا خعرات تارضاح فن

 لمعلا رود

 سأانلا ىف هتاعدتم كانهو جديفس اه لاقي ورم ىرقنم ةيرش ملم وبأ لو

 هنم نيب سذلو ٠١و ةنس ناضهر ىف كلذناكو سانلا هيأإ لاثناذ هنأ] اوعمتجيل

 دقو كا روق ةسرأ هل واط رمل لع نظأأ ىعديو ماعإلا هب ثعب ىدلا ءاوللا دقع

 نذأ) ىلاعت هل وةول: وهوأعأ :ذرشع ثالث هلو حر ىلد بادسلا يعد ىف ىتلاةيارلا

 لعج ىذلا! داوسلا اوسبلو (ر.دقل مرصن ىلع هللا نإو ارلظ معأب نوئتاق نذل

 . ةوعدلا تاجا و نيوره ل ادأ نم ةاعدلا ممو أى اع مدق, ةيسامخأا هل ردلل أراعش

 او هعم نمر وه هب ماقأ و جايفم نصح مري رعأ ؟نأ م مسه وبا أ هلعفام لوأ ناك

 هل بصن ر ةءيشلابو هي ىلعي نأ أ ريتك ن 0 ناءاس رعأ ,١0 ةنس رطفأأ درع رطح

 تاو ةماث: الوناذأ ريغب ةبطخلا لبق ةالصلا, أد, نأ هرمأو ركسعلا فآردم
 نوبطخمع ةريدأ رعاول ةالصك ةماعلا ةالصلا "م ناذكاو ةيطخلاب أديت هةيعا و . 1 1 5 يق د كود ١ اي هد 0 0000

 عاق كاربت تب رك نأ ءيفأو + دارعألاو ةنطااق ابولجا ءاذاللا لغ
 و كتأك و نأر رأام 7 همصخر رييكتااف 4م طولا م 2 ةسدأسأا 4 0 3 رع

 هك اي

 تا 00 تنال ة.ئا:11قودمعلا وب تاريمكست عبرا ىل 0 !وآلا ةعكرلا 5 ةيمأ

 1 نا رتيكسم م ُط ل ماعط ىلإ هعم نمو ره ف رصنا ال تك كا

 ,ئاسأ تكرايت هلا نإ4 (دعب امأ هل لود رايس قا مهل 5 ! ملم 3 ّآ بتك

 مءاج ننل مهناعأ دوج هللا اومسقأو )لاف نآرقلا ىف اما وقأ ريع هركذ ىلاعتو

 ًارايكتسا ًاروغ 0 مدازأم_وذن مث ءاج الف ممالا قدح لم ىدمأ نئوكيل ريذف

 تنس الإ نوراظن. لهف هلهأب الإ خيدلا ركملا قيح الو ٌئسلا ركمر ضرآلا ىف
 رصأ مظاعتن ( اليوت هللا تسل دجت نلو اليدبت هللا تفسل دحت ناف نيلوالا

 .هسفش هيو ملسم اب أ ىأر هنأ امس الو باتكلا

 هيلإ جوف ةميظح لوخ ىف ديزي مسا هل ىلوه لسم ىنأ لإهجو نأ هباوج ناكو
 نيقيرفلا نيب تناكو نيل 1 ىعدت ةيرقب اوقتلاف ىعارخلا مثيهلا نيكلام لسع وبأ
 لسهوب أر مأة حرج نأدعي رصن داو سدكر ديزي مسأو ةهيشلا راصتقأب تبا ةعمقوم

 ءالومىلإ عجري نأو هترعد ىف لخديو هعم معي نأ نيب هريخ مثأرب ىتح هتاوادمب



 324 ةيسسم ابعلا ةلودلا

 ىأرام مهيف لوةينأو مهلع بذكنالو ميراحيالأ هقاثيمو هتادهعىطعيو املاس

 عرولا لهأ كسنع دريس اذه نإ هعم نمل سم وبأ لاقو هالوم ىلإ عوجرلا راتخاف

 ٠ مالسإلا ىلع مدنع نام انإف -الصلاو

 موقلا ءاقيتسا تفنظام هللاو كب ايحرمال رصن هل لاقف رصن ىلع ديزي مدق

 بذكأ الا نوفاحتسا دقو تقنظام هللاو وهدي زي لاق انيلع ةجح ك ءذخ.مل الإ

 هللا باتكن ولتيو ةسماقإو ناذاب اهتيقارأ ةالصلا نولصي مه لوقأ انأ . مبيلع

 بسحأ امو ملسو هيلع هللاىفص هللا لوسر ةءالوملإ نوعدرا رثك تأ نوركذيو

 مهعم تقألو كيلإ تعجرام قرلا نم ىنتقتعأ ىالوم كنأالولو ولعيس الإ مرمأ
 اناكم مهولق ىف ةوعدلا تدجوو مع ىأ ىلع سانا دودو كلذ دعا ترثك

 ورم ىرق نم ةريبك ةيرق ىهو ناوخاألا ىلإ لحرف جذيفس ء.اع تقاضف احلاص

 تناكو انفوح قدتخو اهنصك نامنع نب كاخ ىنالو ثيرح نب ءالءنل تناك

 - لجر 5000 قدنالا ث همم نم ةدع

 اوناكو مودعرزأدشت بورحلاوةقرفلا هذه نم مهتيبامنأ ناسا خ برع ىأر

 هموق ىلجأر رصن عم هعئاقو ىدح] ىف لتقدق ىنامر كسلا ناكو انمدق اك ق_ذ ثالث

 هللودي ىرورحلانابيشىلإ ريصن بتكسف ىلعهتبا نييناهلاةداذ قعفخو ءمىع

 هيفنأ وأهلكقأ ىحهيرح ىلعىعم قفتاف تش نإو هلئاتأ تح ىنع فك6 تدش نإ

 نيعهل تناك سمابأ نكلو . لعفينأ نابيش مهنهيلعانكى ذلا ا رعآ ىلإ دوعن مث

 كنأ ملعت نحنو كوبأ لتق روتوم كنإهل لوةبىتامر كلا نب ىلع ىلإ لسرأف مانتال

 نبا لخدف رصن حاص نم ناييش عنماف ك رأثل لتاقتت امنإو نابيش ىأر ىلع تسل

 كنإ نابيش ىلإ رصن لسرأف هيأر نع هانث ىتح هب لزي ملو نابيش ىلع ىتام_ كلا

 : هيناحم ىرخصتست ىت> ىمآلا اذه نق افتيل هللا ماو رورغل

 رصن لاسع نم دالسبلا ىلع نولوتسيف هداوق لسري لسءوبأ ناك كلذءانثأ ىو
 تاسرأ لس ىنأ مأة دش تلعوةعيبر كلذتأر املو . ركذت ةمواةمنو ديالو
 مم أ كلذ غلب ٠ ةنس اوعداوتو كلذ ىلإ باجأق ةعداوملا هنم بلطت .هن ىلإ

 تحلاصاْ:]وأرصن تحلاصام ىنإ لاقف راثلا ذخأب هجيهم ىنامركلا نبا ىلإ لسرأف

 هنيعي نأ ناببش ىنأو لاتقلا دواعف هلاتق عدأالو روتو» ان وهراككلذل انأ و نابيش



 ةيمالسإلا مهلا خيرات تارضاحم ١4

 هديرياملك اذهو ٠ هرصنتسي ملسمىنأ ىلإ قامركلا نبا لسرأف ردغلا لحيال لاقو

 سمتلي لسم بأ لإ بتكو رصف ىلع كلذ دتشاف رصن ىلع كعم ىنإ هيلإ لسرأف
 كاتفلا اذه ةنوعم بلط مهلككلذ لثمب ةعيبر هيل] تعب و رصت عم لخدي نأ هنم
 مهنم لك دفو هيلع مدقي نأ لسع وبأ ممم أف ًاعيمج مهب كففلا ال]ةياغ هل عسيلىذلا

 ناطحقو ةعيير دقو اوراتخي نأ ةعيمشلا ىماكتم ملم ونأ زهأو اولعفف رادخ ىتح

 هيلع تمدق الو ديز نب ىحي ةلتق مثو ناورهم لامع مورضم ىف ناطاسلا ناف

 عجرو ةباآكلاو ةلذملا ممولعت رضع دفو ضف هب اورمأام ةءيشلا لعذ دوفولا

 . بيغلا مهن هأيخ ام اوردي لو نيرفاظ نيرورسم ناطحةو ةعيبر دفو

 هيلعممتجت تدك نأ دعب رعلا ةلك قرف هنإف امنع ًارفظلسم وبأ رفظ كلذب
 ىنامرك!ا نا هيلإ ةيوأو ورم ديري 1م. ةئس ىلو الا ىدامجيف نآوخأملا نم ماع

 مسو أهيلإ لسرأف لبق نم ىتريشءوانأ لخوأو كليق نم ورم طئاح لخدا نأ
 برها بشن أفتنألخدأ نكللو ىبرحىلع رصاديو كدي عمتجتنأ نمآ تسلنأ
 ورم لوغدب هدارق دحأ ملم وبأ رعأ٠ برحلا بشقأو ىنامركلا نا لخدق
 يدي ,هلا رماف رصف وىنامركلا نيب رئاد لاتقلاو لخد . ملسموبأ هيقعأو اهلخدف
 نالتسشينياجر ابيف -جوف !هاهأ نم ةلفغني> ىلع ةنيدملا يضدو) ىلتبوهرافكي نأ
 برهو ةرامإلا راد لخدىتح مسموبأ ىضمو . (هرادع نم 'ذهو هتءيش نم اذه

 , ايقختسم رصف

 ةعيبلا صنو اهلعأ ىلع ةعببلا ذخأب ءابقتلا دحأ رمأو لسم ىبأل ورم تفص
 قالطلاو هفاثيمو هللا دهع كلذب مبلع الك هيبن ةنس, هللا باتك ىلع مكيابأ)

 هب ؟ أدب ىتح امطالو اةزر اولأستالأ ىلعو مارحلا هللا تيب ىلإ ىثملاو قاتعلاو

 ملسم بأ ذخأو (مكالو رمأب الإ هوجيهت الف همدق تحت ودع ناك نإو مكتالو
 مهلتق مث مهسبحو مهفتكف مديدانصو رصن باحصأ تاقث

 ىلإ ورم نع راسو ىنأت هتعيب ىلإ هوعدي ىرورحلا نابيش ىلإ كلذ دعب لسرأ
 ميظعددعو نابيش اهينلتق ةعقوم كانه تناكف ًادنج لم وب هيلإجوف سخرس
 نيذللا ناهعو ىلع ىنامركلا نا ىلإ دسع راصتنالا اذه ليت دعبو . هعم نع
 . امهباحأ رثكأو امهلتقف امهتايح ىلع هاتمتنا



 5 ةيسايعلا ةلودلا

 داوقدحأ سمأو تايالولا عي ىلإ لاعلا ثعيف ملسم ىنآل اهلك ناسا ر خخ تفص

 دلب نمهءاروراسف مامإلا ميهاربإهل هدقعءاول هعمو رصن عبقي نأ بيبش نب ةبطحق

 ىرلاىلعىلوتساو هدون< ةبطحق ليقأف ةواس تامو ىرلاب رصنت ضرم ىت>دلب لإ
 ناذمه ىلع ىل و:ساف نسحلا هنبا ةبطحق ريس مث لبجلا دالبو ناسارخ ةعيشلل تف

 تحتفمث ىمشأ ةثالث اهيلعاعمتجاف هوبأ ام هقحل راه رصخ دنوامن ىلإ راس اهمو

 هدصقد قارءلادالب ىف الغاوكلذدعب ةيطحق راس . لصوملاو روز رهمث اهالتو
 ىلع تارفلا ىنرغ امهعاهتجا ناكو دمتنب نارسم لبق نم قارعلا ربهأ ةريبه نبا

 ىلوذ ةيطحق تام ىريكلا ةعقوم لا امهنيب عتتنأ لبقو ةفوكسلا نع اذهرف ؟م ومن

 ريزوذ ةفوكللا متءدق اذإ لاق دق هتوملبآ ةبطحق ناكو نسحلا هنبا شيجلا ةرم]

 , هيأ] مالا اودسف لالا ةلس وبأ دمم لآ

 نأليقو , اطساو ىتأ ىتابنمراسفة ريبهنبا ايف مزهن!عئاقو كلذ ءاشأ ترج

 ىلو:-افادوس» ىرسقلا دلاخ نب دمح اهنم جرخ ةف وكلا ةيطحق نب نسحلا لخدي

 ىلإ باتكللا لصوف هلعي هيلإ بتكف ةيطحق كالمم ملع دق نكس منو اهرصق ىلع

 ةملسىآل رهالا لسو )مم ةنس مرا ىف اهلخدف ةفوكللا ىلإ لحتراف نسحلا هنبا

 نبديحوجوو .ًاداوق هيلإ مضو طساوبةريبع نبا لاتقيلإ نسحلا هجوف لالخلا

 ثعبو . ىق ريدىلإ كمرب نب دلاخو ريهز نب.بيسالا هجوو . نئادملاىل] ةيطحق
 نم وه جرخو زاوهألاىلإ مهاربإ نب ماسب و . رمتلا نيع ىلإ ليحارشو ىلهملا

 ةئوكللا نم خسارف ةثالث وحن ىلع نيعأ ماح دنع ركسعف ةفوكلا

 5 زاجمالاو ماشلاب ةلعدشم ةتيلا راو قارعلاو ناسارخ عئاقولا هذه تروج

 ىمأآلا حاضتفا

 اوناك مهنإف ةعيشلا هيلإ وعدت نم معةيهأ ىن دنعس يلو اهلك ةدا| هذه تضم

 ةاعدلاو ءا.ةنلاالإ رسل ملعي الو ملسو هيلع هللاىلص دم لآ نم اضرلا ىلإ نوعدي

 دمعنب ناوره دمى عقو ىتح تيبلا ل 1 نم لجرل ىعدتاهنأ اهملع غلبف ةماعلا امأ

 نم لك لتقب هيف هرمأي ملسم ىبآل باتك باوج لسه ىبأ ىلإ ميهاربإل باتك

 باتكلاب هرمأي قشمدب هلهاع ىلإ لالا ف ناورملسرأف ناسارخم ةينرعلاب ملكتي



 لعفف هيل] هب هجوي دمت نب ميهاربإ ذخأيو ةميملا ريسي نأ ءاقايلاب هيحاص ىلإ

 لهأ لإ هسفن ىعت هن داربامب ميهارب] سحأ املو ميهاري] ىلع ضيقو هب رمأاهم لماعلا

 ةعاطلاو عمسلاو ةقوكللا ىلإ ريسلا, هلهأ رمأو سايعلا ىنأ هيخأ ىلإ ىصوأو هتيب

 ىنب نمناورم هادعأن م ةعاج عم نارح نب قسب غل مهاربإ امأ : سابعلا ل

 ممف نوخرؤملا امف فاتخا ةمهعم هتوع ةيفيكو . تام ف هن ىف لزيلو ةيبهأ
 : هثان ريف ليق امو . تاق تيب هيلع مده لاق نم مهنمو امس قس هنإ لاق نم

 نيدلا ةمصع هيف نارحن ربق «٠ ىندضعخف ادلج ىنسحأ تنكدق
 نيطلاو راجحالاو حافصلا نيب *« مهلك سانلا ريخو مامإل ا هيف

 نيكسمو لام ىذ لك تليعو ع هتيصم تبع ىذلا مامالا ةيق

 نيمأ لاق نمع هللا افع نكل ن* ةلظم ناورم نع هللا اقع الف

 سيئرو )مب ةنس رفص ىنادوم دقىت> ةفوكللا نوديرياورهجتنهتيب لهأ امأو

 دمت لآ ريزوب تقولا كلذ ىف فرعي ناكىذلا لالخلاةللس وبأ مهدئاقو موقلا

 ناكو ليل نيعبرأ داوقلا رئاس نع مهرعأ ّتكو ةفوكلا رود ىدحإيف مهولزنأف

 . ةفوكدلا جراخ نيعأ ماب هركسعم ىف لازيال

 نم ةيالث بتاكفىلع ىنب ىلإ مهنع لودعلا ىلع مزع محلاوحأ ربس امل هنإ لاقيو

 رمخو نس نب نس> نب ضحللا هللا دمعو رقايلا دمح نب قداصلا رقعج مهنايعأ

 الوأ دصقا هللاقو مملاوم نم لجرعم بتكلا لسرأو نيداعلا نيز فرشألا

 ضحلا هللا ديعقلاف بحي ملنإو نيرخالانيباتكسلا لطب أف باجأ نإف دمت نب رقعج

 نب رفعج ىلإ لوسرلا بهذف ريع قااف بحي مل نإو ريع باتك لطبأف باجأ نإف

 هللاةن ىريغلةعنصوهو ةلسالو ىلام لاقف ةلس ىنأ باتكهيلإ عفدو الوأ دنع

 باتكللا عضوف هاندأذ ىنم جارسلا ندأ ةمداخل رفعج لاقف باتكللا أرقا لوسرلا

 ىنعم مث ٠ باوجلا تيأر دق لاقف هبمجي الأ لوسرلا لاقذ قرتحاىتح رانلا لع

 ىل] لاخلا ىف بكرو هلبقو هأرقق باتكلا هيلإ عقدو ضحلتاهللا ديع لإ لوسرلا

 ضعب دي ىلع لصو دق ةفاللا ىلإ هيف ىتوعدي ةللس ىنلأ باتكاذه لاقو رفعج

 تن كتديغ نانارك لهآ راس تو رفج 2 لاق نامارغ لحآ نم اضيخ
 نونوكسي فيك-ذ هتررصب وأ همساب مهءادحأ فردت له لسابأ مهل] تهجو
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 .ىشل كنم مالكلا اذه نأك هلادع لاف كن وف رعياال م مهو مهفرعلال ت تنأو كتعيش

 كنع هرخدأ فيكف سم لكل ىسفن ىلع حم دا ىنأ هللا لع دق رفعج لاقف
 ىذلاب اتكلا لئه ىنءاج دقو ءالؤف تس ةلودلا هذه ناف ليطابالا كسفن نمت الف

 درهناف نيداعلانيز نب رعامأو ٠ ضار ريغ هدنع نم هللا دبع قرصناف كءاج

 ةايووأ ربا :داوقا ضعي سدا هيجان هيعاض حويعا آل انآ ناو قانكلا
 ةفالخلاب هيلع اومراسو سايعلا انأ اولباف ةفركلاا ىلإ اويهذو هدارأ ام اوطيحأف
 سايعلا ىنأ سن ىف لمعلا اذه نأ دقو أولعف م لعفف ةيلس وبأ مه دعب لخدو

 .هركذ قأيام همأع بقرتو قبأ ام

 دعب هتبطخ ىف ناكو 1 ىلصف لوآلا عيبر +1٠ ةعبللا موب سايعلا وبأ جرخ
 ءافاخلا ركذ مث ع ل هللا لوسر نم ها دب رختفا نأ هيلع 0 + هللا د

 لاق مث مهملظو مهترثأ ناورم ىببو برح ىنب ىلع ىعنو ع ىنتثأو نيدشارلا
 مءاج ثيح نم داسفلا الو ريخلا كاتأ ثيح نم روجلا مكين :أي الأ :جرال فاو)
 لزنمو انتبحع لحي متنأ ةفوكتلا لهأ اي . هللاب الإ تيبلا لهأ انقيفوتامو حالصلا
 ىتحكيلع روجلا لا لاضغ قنأ و كلذ ىلع نع اوريغتت ل نيذلأ هنأ انتدوم
 متدزدقو اذيلع مهمركأو انب سانلا دعسأ متنأف انتلودب هلل م انأو اننمز مكردأ
 ةلبجلا هذهبو( ميتملا رئاثلاو حيبملا حافسلا انأف !ودعتساف مهرد ةئام مكتايطعأ ىف
 . حافسلا بقل ةريخألا

 ىلع ند واد دعصو رمل ىلع س اخ كعولا هيدتشاف اكوعرومكاذ ذإ حاقسلا ناك

 اذه انجرخامهتلاو ان]) اهيف ءاج ةبطخ بطفن سايعلا ىب حصفأ نم ناكو همع
 نمةفن الا انجرخأ امن]و ارصق ىتبنالو ارهمترفحن الو انايقعالو انجل رثكسنل رمآلا

 تناكدقلو 3 0 د وم نم اترك ااموانمع ىبل بضغلاو انقح مهزازتبا

 مب مهةرخو مكيف ة ةبهأىب ةريسءوس انياعدتشوو انشرف ىلع نحو انضم رن رومأ

 ةمذو هللا ةمذ مل 1 و متاقتدصو مكيف مهراثنتساو مل مهلالذتساو

 مكيف لمعتو هللا هلزنأ امي مكيف مسح نأ هللا همر سايعلا ةمذو هيي هلوسد

 ) لس و هيلع هللا لص هللا لور ريس ةصاخلأو مكنم ةماعلا ىف ريسنو هللا باتك

 هب اومأق اع ناسارخ لهأ ح دمو مهعامسأ ىف ولحن امب ةفوكلا ىم مْ
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 رخآ ىف لاقو مهقوقح ةداعإو ملسو هل آو هيلع هللا ىلص ىنلا تيب لهأ رصن نم

 ريمأ الإ لسو هيلع هللاىلص هللا لوسر ةفيلخ اذه مربتم دعصأم هنإوالأ) هتبطخ

 سابعلا ىنأ ىلإ هديب راش أو دم نب هتادبع نينم قم اريمأو بفاط ىنأ نب ىلع نينمؤملا
 (هيلع هللا تاولص مجرم نبأ ىسيع ىلإ هيلست ىتح انيق رمآلا اذه نأ اويلعاف

 رفعجاب أهاشأ سلجأ هرصقلا ىلإ حافسلا جرخ ةالصلاو ناتبطخلا تمت نأ دعب

 مث رصعلا مهب ىلع ىتح مهيلع اهذخأب لزي ملف دجسملا ىف سانلا ىلع ةعيبلا ذخأرل

 ٠ لخدو ليالا مهنجو برغملا م-م ىلص

 ىلعزب دوأد همع ةفوكسا لع فلخةساو نيعأ مامحركسعملا لإ سايعلاو:أ جرخ مث

 ىعظعلا ةرقئاو دم نب نا ورع ىلع اوضقينأ مهيلع قب غلبملا اذه اوغابنأ دعب

 . طسأوب هعم ىلا ةرقلاو ةريبه نبا لعو ةريزجلاب هعم ىلا

 سيو راتءاف ]م ىلا ىأ در اس اهتمو ةديظع ةوق هعم نارحت ناورهناك

 ناورم بره تاريتخا ىلا دونجا ادئق نوكيل ىلع نب هللا دبع همع هتيب لهأ نم

 ابدأي ةلجد رهن دفاور ددأ وهو ىعألا بازلا رم ىلع نيشيجلا نيذهقتلم ناكو

 نأ ورم ب رهذ ءدلسرهلل درع راصتتأ توتن 'آدج ة دب دش ةعقاولا تناكو قرشلا نم

 ةاس ةرخآلا ىدأ## نم نولخ ةرشع .ىدحال كلذو هلك ركسعم هللا دبعىرتحاو

 1 اهدونجة ريخو ماش لهأ ةي ف نمافلأ ١؟١ دونجلا نم ناورم عم ناكو وسو

 اقيئار ماقأو دمعي ديزي نب نأبأ هيخأن ا اهاماعو نارح ىقأ ىتح ناورم مزينأ
 هيقاف هللا دبع مدقو هدلوو هلهان اهنع لحر هللا دنع ةئم اندالو اموي نيرشعو

 - ةريزجاو نارح نك نمو هتمأذ هتعاط ىف لخدو هل اعيابف ادم نابأ

 قئمدىأ مث صح ىلإ أهن» ىطمم# هعيتيهللا ديعو ني رسلق ىلأ ىتح نأو ره ىذم

 اهءا4 اهنع ل-ر هللا دبع بارتقد رسحأ الق ناورم نب ةيواعم نب ديلولا اهيلعو

 . ىللتق نميذ اهريمأ ةيواعم نب ديلولا لتقو اهلهأ اضرتعم ةونع اهلخدو هللا دبع

 ريصوبىلإ جرخ اهنهو طاطسقلا قاأىح ىضمو نيطسافو ندرآلاب نآاورم ىم

 . فيوس ىنبب ىطساولا زكرم نه ةيرقىهو
 ىف ىلع نب حلاص هجوب نأهرمأي سايعلا ىبأ نم باتك هءاخ ىلع نب هللا ديع امأ

 رحيلا حاس ىلع ريس ناكو وم» ةئس ةدمقلا ىذىف ملاص راسؤ ناورم ةقحالم
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 ناومملتقكانهوريصو.ىنأى تح راسك انهنمورصم ىلإ ل صو ىت>وءاذ> نفسلاو
 نم ةيهأ ىب ةلود تونا هلتقبو 8+١ ةنس ةجحلا ىذ نم نيقب ثالثل دمع نبأ

 . ةلودلا متاعد تدطوتو قرشملا

 اطساو ىنأ ناسارخ شيج نم مرهنا امل هنإف هريبه نب ريمع نب ديزي انأو

 لتقي ىت>حلتاقيفةفوكلاىل] بهذي نأب هيلع اوراشأ دق هوريشم ناكو اهب نصحتو
 فلافت لتقلاال] راصحلادمب سدلو راصح ىف ريصي اليك :طسارهورذ>و رفظو وأ

 عئاقو مهنيب تف اكفةبطحق نب نسحل ا ةدايق تت ش ويجلاةلس وأ ريس ىروتشلا كلت

 هاخأ سايعلا وبأ لسرأ سمالالاط الو ء مهنوصخ هعم نمو ةريبه نبا ىمتحا مث
 اك. ارهشرشع دحأ اذكه اولظو نيقبرفلا نيب لاتقا' مدتح اف شدجلا ىلع رفمج انأ
 رفعج ىأ نيب ودهنيب ءارغسلا ترجو حاصلا هم نمب بلط دمع. نأو سم لتق# ريبهناىنأ
 نباهيضر ىت>ةليلنيعب رأ هيف ءاملعلا رواشي ثكم اناتكهب بتكو انامأ هل لعج ىتح
 ناكو هئاضمإب رهأق حافلا ىلإ رفعج وأ ها ىنأ ىلإ هذفنأ مث ةريبه
 بتكفلسمىبأ نود ًارمأ عطقبال حافسلاناكو هاطعأ ام هل ءافولا رغنج ىنأ ىأر
 هللاو ال دسف ةراجحلا هيف تيّقلأ اذإ لهسلاقيرطلان]هل لوو حافسلا ىلإ لسع وبأ
 . ةريبه نيأ هيف قيرط حلصيال

 مايأدعب وةعاس هثداحو هيلع لخ-ةرفعج ىنأ ىلإ ةريبم نبا جرخ باتكسلا مث امو
 هياوعأو وجو نم ةدع هعم لدقر فدي م نامالادادمةريره نبالتقب رفعج وبأ رهأ

 : هلوقب ىلالخلا نحرلا ديع نب ذقنم ءاثرو

 ربصلا ةميرع دقع نرحلاو ردصلا ةرارح ءازعلا عنم

 رعشلا قراقم نول بيشلاب تامه ةعقوب تعمم امل

 ردغلا لئاد .ءاقولا نود تضرع نأ غلا ةاحلا ىنفأ

 ردبلاب نفقح موجنلا لثم ىتفي ممرمأ لئابح تلام
 رشحلا ةحيصب توتأ اله هل تلقف مهن ىلاع

 رهدلا ثداو> هتو>دق نأ انل تعز نه كرد هلل

 رخفلا مراكم دصي نم وأ مهكللهم دعب رىبانلل نم
 رهز سراوف دقفل ىلظ املأ اكش مهتركذ اذإن
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 رحبلا رخاوز بايع الإ مهنهتي ام ةجدب ىلتق

 . ةيومآلا ةلودلل حابصم رخآ أافطنا ةريبه نبا لتقبو

 عضو ىذلا ضيرعلا ليوطلا كلملا اذه اهتزو- ىف لخدو ةيسابعلا ةلودلا تماق
 نيئم را اريمأ هتايذب داشر يلو ةتادوسر ديرو برمعلاةريزج ججراخ هسأمس أ

 هفصو لعق أت سو سوم ديع ند ةهاوتت هيناودنازو هدعاوةنكمو باطخلا ند رمج

 . ةلردلا هذه مايق نأش ةظح "لم ىدنت نأ دعب

 ةداعإوهلوقعلاف ريثأتللاهيف لمعتساىذلاحالسلاو ٠ نيدلا مسابةلودلا هذه تداق

 مهفصو نبذلا ناوره لآ نم هعزنو ملسو هلآو هيلع هلا لص دمحم لآل رمآلا

 ثيداحأ مهمذ فاوعضوو نيدلإ نع دعيلإر صقنلا تافص نم اؤاش ام نوعادلا

 . نيثدحملا نم دقتلالاجر اهفرعيال لسو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلإ اهودنسأ
 .٠ اهتنكم نم اهريثبف بولقلا فاغش ىلإ لصي حالسلا كلذ ناك

 تبباا لآ بحو عيشتلل ًادهه لبق تناك ادالب مهتوعد سرغل موقلا راتخا

 رأثتل تماق وبلاطىن أن بىلعرصنب قارعلا دال, تماق اميدقف ناسارخو ةفوكلا ىهو

 ةص رفكرتت لف ىحي هنباو نيسان ىلع نب ديزةرصن ىف تدهاجو ىلع نب نيسحلاب

 كذفاوءاذأو مهتوقلاترشم نوكستل ناسارخ دالب اوراتخامث اهترهتنا الإ كلذل

 سرقلا نم مالسإلا فاولخ د نيذلاناكو . كلذل اهلهأ بولقاودعأف ةريثك ثيداحأ

 كلل اناكوكلمو ةفالخ نيب نوةرفيال مهنالةعيشلا ءارآب رئأتلا لم ريغ نه برق

 جرراخ وهف هيف اهضراع نفةكلا اة رسآلاهللا اهحت ةحنم وهو ثرالاب لاني مدنع

 تيب لهأ اويصغ ةيمأ ىب نأ 0 ىف مهلا قلأ اذإفةنعللاو تقملا قحتسي اهلع

 اذه ٍصرلختو مهلاتق بحب ةيمأ ىنإ نأ اودقتعاو مهتباجإكلذ ىلإ تاهس منح ىنلا

 نإ) ةيسايعلاةوعدلاةسايس اماع تينب ىاااياصولا نمناك اذهل و مهنم سدقملا قحلا

 اهيف ظحالت مل ةيصو ىهو ( لعفاف ةيبرعلاب ملكتي نم ناسارخ قبت الأ تردق
 . ةاجاعلا دئاوفلا ايف تظحول امن]و ةديعبلا بقاوعلا

 ىلع ةدايسلا اه تناكو م.دق مظع خيرات تاذ سرفلا ةمأ تناك مدقتام قوفو



 5 ةيسايملا ةلودلا

 ىلاوه اوراصو تلاد دق مهتلود او رام نهل'و قارعلاب ةينرعلا م الإ رثكأ

 اهب نودرتسي ةصرف هذه اودجوف مهاوعأ قو مهباقر ىف برعلا م ب , برعل

 مهماع اوطس نيذلا برعلا ءالؤه نواذيو ةيضراتلا ةمظعلا نم مهل ناك اهب ًائيش

 ةعومسملا ةماكلا باوعأ نونوك ةديدجلا ةلودلا هذه مهتدعاسمم مهنأ اوأرق

 اذهف ؛ ةماعلا ىف هنم رثكأ ةصاخلا ف ببسلا اذه ريئأتو . ذذانلا ناطلسلاو اهيف

 ممدحو سايعلاو ةيهأ ىنب نيبال سرفلاو برعلا نيب ةقيقلا ىف ناك عازلا

 فالخلا نه مهنيب ناكامب ناسارخ ب رع ىلع ةوعدلا هذه رعأب موقلا ناعتسا

 نم الإاهدامخإ نكسعال برعلا دنعتايبصتلا هذهو ةياماجلا ةيبصعلا هتيحأ ىذلا

 نم نوديزب اوناكءارمألانأ ىلع . كاذ ذإ] فءض دق هريثأت ناكو . نيدلا قيرط

 خجيراتلا تيهأدقو ةمالا تعمتجا اذإ الإ ميال مهناطاسنأ اوأرمهتأكة دح هتووس

 ةرفتااو فالخلا عاق.] ىف مهتءاصماوأر ىمءارمالاو كولملانمءاربغالا عيمج نأ
 مبكل» ةعرسب لوزي كلذب اولمعو مهعأ نيب

 نم ناك دقف ًادج ديدش فسع ةيسايعلا ةلردلا ءامحإ ىلإ لودولا ف لمعتسا

 مزح نأ ىؤيالو ( هيف تككش نم لتقاو ) ملم ىنأ ىلإ تيقلأ ىتاأ اياصولا
 نكي ملف ميو برع نم هئاول تحت لخدنميف كنشلاةرثك ىلإ هقوسي هك د

 هذه نأ نيينسوهضرغ ىلإ لصو ىح هيف بير لفأ هل هلشد زم لتق ىف ةظحل رخأتب

 نم ىصحأ دتو اضيأ لس ىلأ ىلعو ةلىدلا هذه لاجر ربكأ ىلع تتأ ةدعاقلا

 فلأ ةنانم ناكف اريص سم وبأ هلذق

 هيلع تناكا١ فالخ ىلع اذهو مهنمقثا نم ردغلا نم نرغنأي موقلا نكي لو

 زلأ نم مهدنع ءاقولا ناك دف مهحوتففو مهءالسإ ءدب ىفو مهتيلهاج ىف برعلا
 ءالؤه مهنيب لخد ايلف ةروهشم ةفورءم كلذ ىف مهئارمأ اياصوو مهياع بحي ام

 هب مهالحامكلذب اوةحتساو هتايح ىلع مهندتما نمي ردغلاقيرط مهل اواهس مانغألا

 : لاق ةيناطاسلا بادآلا ىف ىرخفلاب فورعملا هياتكىف !,طابيط نب ىلع نب دمحم
 ليحتلا مسق ناكو ردغو ءاهدو عدخ تاذ ةلود تناك ةيسابعلا ةلودلا نأ عا
 ةدشلاو ةوقلا ممق نم رف وأ اهف ةءداخلاو
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 سايعلا ىت ءاليتسا نيح ةيمال_ىإلا ةكلمملا فصو

 ىصقاألاس وسلا ىلإ رغشاك دنع قرشملا ىصفأ نم دتمتةيمالسإلا ةكلمملا تناك

 ىسدقملا دمحأ نب دمحم هللا دبع وأ هركذام ىلع الوطو تادلظلا رح ”ىطاش ىلع

 مد... ميلاقالا ةفرعم ىف يساقتلا نسحأب موسوملا ةباتكىف ىراشيلاب فورعملا
 ةمسقنم ىهو ةبونلأ دالب رخاوأ ىلإ نيوزق هع ءىطاش نم اضرع دتمتو خس رف

 هذه ركذن ءالوأ نحن اهو : تايالو ىلع لمتشي مسق لكو ىربك ماسقأ ىلإ
 : تايالولا نم اهيف امو ماسقألا

 : ةاياج روك عبر أ ىلع لمتشتو برءلا ةريزج (1)

 ةدجو راجلاو عمفي و ةيبط هتدم نمو ةكم هتدصقو زاجحلا  ىلوآلا

 اهريغو فئاطلاو

 ديبز هتيصقو ةءامل همحاو روغ وهف رحبلا وحن ناك امو نعلا  ةيناثلا

 ءامكص هتيصقو دجن رهف لبجلا ةمحاف نم ناكامو

 دنفأ رح ءىطاش ىلع راد اهتيصق م نابع : ةثلاثلا

 ءاسحألا اهتبصقو رجم - ةعبارلا
 اهبو ةرهمد توءرطح ندملا نم امو فاقحالا ىحاوتلا نم نملا عيقيو

 ىرَقلا ىداو زاجحلا عبقيو رجح امتيصقو ةماعلا عيقي و رحشلا ندملا نم

 امايق هللا اهلعج ىلا ةسدقملا ةيعكسلاو مارحلا هللا تيب اهبو هلم ةريزجلا هذهبو

 لصاةنأ لوسر رجاهم ىهو ةييط امو مهتالص ىف ةدأك نياسملا ةليق ىهو سانلال

 ىئالسالا رولا ثعبمو ملسو هلآو هياع هللا

 مهمالكو ىهءادن نإف راحصبال] ىنرعلا نامالا ملكتتةضغةيب رع مسقلا اذه ةمأ

 . ةيبرع ةغللا نأ الإ سرف ةدجو ندع لأ رثكأو ةيسرافلاب

 امهادعايفةنسااو رجمو نابعب جراوخلاو نعلا دالبب ميشتلا ةيسايسلا مهيهاذمو

 لالتو راب آو ناردغو هايم تاذ ةيداب ىهو برعلا ةيداب مسقلا اذه لامشبو
 ءاوحلاةبيط قرطلاةيفخ لبسلا ةفيفنع برعلاة ريثك لابجلا هلق لرخذ و ىرقود لامرو

 ىشعانتا اميفو ءاهت الإ ةنيدمالو قرزالا الإ رهنالو ةريحي اج سيل ءاملا ةيدر
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 ماشلاىل]نيدؤي اضرع ثالثو ةهىلإ نيدؤي الوط عسن اهنم ةكم ىلإ لصوت اًةيرط

 : ىهقرطلا هذهورصعىلإ مئةرصبلا نماهلا ىدؤي ىرقلا ىداول رخآ قيرط اهبو

 كوب قيرط (4) ةأرمثلا قيرط (م) ةلمرلا قيرط (؟) رعم قيرط ()

 تيه ريرط (م) ةيحرلا قيرط () رسلانط قيرط (5) سو قيرط (ه)

 قيرط (١؟) طساو قيرط (١1)ةيسداقلاق ب رط 000 ةفوكلاقيرط (و)

 ىف ىراشبلا قرطلا هذه فصو داجأ دقو . ةرصبلا قيرط (1+) ىرقلا ىداو

 .٠ هعجارف اهدعامو +498 ض مسامتلا نسحأ هباتك

 : روك تمس هيو قارعلا ملفإ )0

 :ندملانماهمو ةيمالسإلان دملازم ىهوةذوكلا اهتيصقو ةفوكلا ىلوالا

 . رغلا نيعو ةيسداقلا

 : نداانءاس وةيمالسإلا ندملانم ىهو ةرصبلا اهتيصقو ةرصبلا  ةيناثلا

 نادايعو ةابآلا

 :ندملانمامبوةيمالسإلا ندملا نم ىهو طساو اهتبصقو طساو  ةثلاثلا

 حياصلا مف

 ناورونلا امو ةيورسك ةئيدم ىهو نئادملا اهتيصقو نئادملا  ةعارلا

 . ءالوالجو ةركسدلاو

 .٠ ناوريسلاو نيقناخ ندملا نم اببو ناولح اهنيصقو ناولح  ةيماملا

 اريكعو خركلا ندملا نم اهو ءارماس اهتيصقو ءاسماس - ةسداسلا

 . تيركدو تيهو راذآلاو

 دهعل والام وهدا ف هعساناك ا ذكه و لياب ميلقإ ميدقلافىمسي ناك ملفالا اذهو

 ةلجدل!هادفارو اهرثأو ايندلا نادلب لمجأو نيسابعلا كلم ةرهز ناكدقلو نييسابعلا

 . ايندلارامتأ نسحأ نم تارفلاو

 مها أكتراصواهوحا زف اهدالب ىف برعلا اهياع لخد ةيطبن ملفإلا اذه ةمأو

 ةيدابلا نم اهمرقل ةيفوكلا مهتاغل مصأو ةيبرع ماقآلا اذه ةئل تراص كلذلو

 شك ١ بارعلا نم مفإلا اذهب اولزن نيذلاو طبنف حئاطبلا امأو طبنلا نع مدعو

 ملاقألا هذهب اوناكدقو ةريزجلاو ماشلا ادعام رخآ ماق] ىأب مهنم اولزن نيذلا نم

 يف
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 الإ ماشلا» ةنساسغلاو قارعلاب ةرذانملا كوام مهنم اهم ناكو مالسإلا لبق ةث

 قا مالسإلاءاجاملفمورلاو سرفلاةياعر تحتاوناكلب كلاب نيلقتسم اوت وكي مهنأ

 ةيسابءأأةل ودلا دهم قار علا ناك 5 ةيومالاةل ودل دهم ماشلا ناكو نيميلقالاب كلملا مل

 ىلإ ب يذعلا نم هضرعو خس رف ١90 نسلا ىلإ رحبلا نم الوط قارعلا تاكو

 . مصرف ٠0٠٠٠١ ناك هترسك اذاف اسرق م. ناولح ةبقع

 تارفااو لجو نيبام ىهو روشأ وأ روثأوأ روقأ ةريزج ةريرجلا ميلقإ (م)

 : روك ثالث ايو

 نيبيصنو راجنسو ةئثيدحلا : اهتدم نهو لصوملا اهتيصقو ة ةعيبر رايد  ىلوآلا

 . رمع نبأ ةريزج ةيحان اهبو نينامنو نيعلا سأرو ارادو

 ةءاسم نصحو ناورجاب : ندملا نم اهبو ةقرلا اهتلصقو رضم رايد  ةيناثلا

 اهرلاو نارحو

 . افيك نصحو نيقراف امم : ندملا نم اهبو دمآ اهتبصقو ركت رايد  ةئلاثلا

 نينان دعلا عيمج نم ىتش لئابق هب تناكو مياقالا اذهب مالسالا لبق ب رملا لون دقو

 نييروشآلا نمد ناكنم نآل اضعآي رعاجاةإ ربدعي كل ذلو مهئامسأبم روك تيعم ىح

 . ةينيهرأو مورلا دودح لإ ميلقالا أذه ىهتليو مهراثآ تسرد ممديغو

 روك تس هيو ماشلا ميل (8)

 جينمو طاسيعو سلابو ةيك اطنإاهندمنمو بلح اهتيصو نيردفق - ىلوآلا

 نامنلإ ةرعمو ةنوردنكساو شعرمو نيرسنقو

 سوس رطنأو ةيقذاللاو رهدتو ةيمملس اهندم نمر, صم |متيصقو صح ةيناثلا

 سابارطو توريبو اديصو سايناب اهبندم نمو قشمداهنبصقو قشمد  ةثلاثلا

 تاعرذأو ناسيبو اكعو روص اهندم نمو ةيريطاهتيصقو ندرالا  ةعبارلا

 فوسوأو افايونالةسعو سدقملا تيءاهبو ةامرلا اهتبصقو نيطسلف  ةسماخلا

 نامعو احيرأو ةيراسيقو

 اذهو حرذأو كوبتوناءعو بآم اهندمنمو دذص اهتيصفو ةارشلا  ةسداسلا

 هب ناك نم اومازو هب اوكسامو مالسالا لبق برعلا هلخد ميلقالا
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 ةغلو ةيمالالا ةبرعلا ةراضحلا داهم نم امظع ًادهم ناك مالسالا ءاج املو
 . ةيبرع هلهأ

 دودحو هدودح ىلعَلا ندملا تناكو مورلادالب لامثلانم ميلقالا اذهدودحو

 داليلا ظفحو مورلا ةراغ درل داهجلا نوكي اهدنعو روغثلا اهل لاقي ةربزجلا

 نادللا نم هحتف نكميام حتفو ةيمالسالا
 دواد نب ناملس هانب ةسدقملا دجاسملا ثلاث وهو سدقملا تيب ملقالا اذهبو

 همظعيو ًاريثك هاني ىف لفتحاو ليئارسإ ىنب ىلع اكله ناك اهنيح مالسلا امهيلع

 ىدهتو ىوسيعو ىوسرم نم نايدالا عيمج

 : مدقلا موقتلا بسح ىلع روك عبس هيو رصم ميلقأ )6(
 شيرعلاو ةدراولاو ةراقبلا ندملا نم امو امرغلا اهتبصقو رافجا ىلوالا

 اهريغو سوقافو لوتثم ناملا نم امو سيبأ. اهتيصقو فوحلا  ةيناثلا

 لسعلاامثاو روهتسو رووئمد ندالا نم ام وةيسايع'ابتيصقو فيرل' ةئلاثلا

 ةلوقدو ةريبكسلا ةلحاو جيلمو فونطشو

 طوبرمو ديشر ندملا نم اهو ةيردنكسا اهتيصقو ةيردنكسا  ةعبارلا
 ماما تاذو سلربلاو

 سمث نيو ةزيجلاو ةيزيزعلا اهندم نمو طاطسفلا اهتيصقو اينودقم  ةسماخلا

 انيلبلاو ميمنإو صوق اللا مادو فاد أ اع فقر عسل دب ةيفاقلا
 :اهريغو مويفلاو

 تاحاولا  ةعاسلا

 اهتكامىتلا مالا نم ريثك اهنكاس ةيطبقةي رص مدقلا ف تناك ميلقالا اذه ةمأو

 ءاج االواهش ميعت ةين رع لئادق ضعي فوُخلاب ناكو مريغو نامورلاو نانويلاك

 لئايق تءاج مث ىربكلاا اهندع ىف اوماقأف نيحتافلا برعلا نم ريثك اهءاج مالسالا

 تطاتخا مث ( ةيقرشلا ) فوحلاب تماقأو ةيوءالا ةلودلا دهع ىف سيق نم ةريثك
 روهجلا ىلع بلغ ىتح اوجوازتف طالتخالا مام نييرصملاب ةمئاغلا ةمالا هذه

 ةيسايعلا ةلودلا كلمت دعب كلذو ىالسالا نيدلاو ىبرعلا ناسللا

 مهنيد ىلع نولازيال اطابقأ ىرقلاب نيحالفلا رثكأ ناكف اهدبع لوأ امأ



 ةيمالسإلا مهألا خيرات تارضاحم فا

 : روك ىنامث وهو برغملا مباقأ ()
 . ساب!رطو هدامر ندملا نم امو ةقرب اهتبيصقو ةقرب - ىلوآلا

 سفوتو ةسوسو سقافسأ ندملا نم اهو ناوريقلا اهتيصقو ةيقيرفإ - ةيناثلا

 ريتسفمو - هيانغز ىب ةريزجو ةنوبو

 . امهريغونارهوو ةطارط» ندملا نم اهبو ترها: اهتيصقو ترمهات  ةثلاثلا
 ٠ تورزاتولصما ,ةعرد ندملانم اهبو ةساملجس اهتيصقو ةسادجس - ةعبارلا

 ةثدحف سافامأ و قدآلا سوسأ'ةر وكلا هذه ىمست و سافاهتبصقو ساف  ةسماملا

 السو ةراوه وةجارئْصضو ةغروو ةرصيلا اهبندم نهو نييسايعلا دوع دعب

 .امهريغوةسامو تاغإ اندم نءو هنافرطاهتيصقو ىصقالا سوسلا  ةسداسلا

 ابياعو ةيقيرفإ ريمأ عبقت ةيمأ ىف دهعل تناكوةبطرقاهتيصقو سلدنآلا - ةعباسلا
 مهنكاسو ريربلا مالسالا لبق هنكسب ناك ميلقإلا اذهو . هلبق نم لاو

 مالسالا لبق برغملا اوكملهنبذلا طوغي زيولا ,ناموبرلا نم ريثك هيف
 مهنأ الإ ريربلا اومحازو نوحتافلا برعلا هلخد مالسالا ءاج ايلف

 فصتتمف كلذ دعب الإ اهب ىرعلا رصنعلا رثكي ملو مهتلقل مورثكي م
 ناسللاوةيرب رب دهملا اذهل هيلع ةيلاغاا مياقالا اذه ةمأف سءاخلا نرقلا
 ىربوبلا ناسللا وه بلاذلا

 قرش ناكام وهو قرشلا ىف لوآلا نيبناج وذ مياق] وهو قرشملا ميلفإ 00
 ناكاموهوبرغلافىناثلاو لطيه وأ رهنلاءارو امب ىمسي وايرادوهأ وأ نوحيج

 ناسارخ ىمسيو نوحيج ىلرغ
 اهرثك أو ىلاعت هللا دالب بصخأ بناجلا اذه ىراشبلا لاق رهنلا ءاروام (1)

 ظاغأو اس أب دشأ و نيدلا ةماقتساو معلا ىف ةيغرو ةرامعو اهقفو ريغ

 ةفعوراسبعم تاءاجلا ف بغرأو آرودص لسأو ًاداهج مودأو ًاباقر

 مهفي نأ ميظعتو ةفايضو فورعمو

 روك تس مسقلا اذهبو

 نانيغمو دنكزو)و ذابارصن : اهتدمزمو تكيسخا اهتيصقو هناغرف لوألا
 :اهرّغو

 و
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 زارطو رارثو باراف اندم نمو باجيبسأ اهتيصقو باجيبسا - ةيناثلا
 اهريغو نوكسالبو

 اهريغو ثكن اهندم نمو ثكنب اهتبصقو شاشلا  ةثلاثلا

 ثكجنب اهتيصقو ةئسورشأ  ةدارلا

 ميلفإلا رصم ىهو دنقرعس اهتبصقو دغصلا  ةسماخلا

 دنكس اندم نمو ىراخم اهتيصقو ىراخم  ةسداسلا

 هيف بلقي و ةريثسك راهنأ هنم بعشتي و ميظعلانوحيج رهن هب رب مياقإلا اذهو

 نايداوق مث . كبله اهتبصقو لتخلا ىه روكلاف . ندمو روك هيلعو ةتس راهنأ

 رمنلا قرش ىمظعلا اهتيصث نوحيج ىتفاح ىلع ىهو مزراوخ مث . رين اهتفيدهو
 ذمرت ندملا نم رهنلا ىلعو ةيناجرجلا ىهو ةيبرغ ىرخأ ةبصق املو ثاك ىهو

 لمآ و ربرفو مز ةديو:و فلاكو

 : روك عسن امو ناسارخ ( ب)

 ناقلاطلاو باولو اهندم نمو ناتسراخط ةيحان اهبو عمل اهتبصق خلب - ىلوآلا

 لباك ندملا نع اهمو نينرغ اهبيصقو نينرغ - ةيناثلا

 امهلعجبو تسب ىلإ نينزغ عمج سانلا ضعوو . تسبإ اهتيصقو تسب ب ةللاثلأ
 ناتسشباكاهيمسي ةدحاو ةروك

 حرز اهتيصقو ناتس# - ةعبارلا
 سيغذاب أمتدم نمو ةاره اهتبصقو ةاره  ةسماخلا

 ةيدوهملا اهتيصقو نأناج زوج ةسداسلا

 زورلا ورم ةيحان امو ةبصقلا ىهو ناجهاشأ!و سم  ةعباسلا

 دروب أواسن :سوو قه ندملانم اهمو روشن اري] ةيصقلاو روب اسي  ةئم املا

 نات اهتيصقو ناتسهق - ةءسأتلا

 ةلودلا اوماقأن يذلا مه:هناسارخلهأو ةيمالسالاميلاتألا ريعأ نم ياقالا اذهو
 نم مهلجف رهتلاءاروام لهأ امأ محةعيش ناك مهمظعم و اهحرص اوديشو ةيسايعلا

 اذه برعلا لغد دقو . نييسايعلا دهع لول مهاهش دق مالسألا نكي مو ناكزتا

 ءارواوف مهحوتف ترثك دقو ةيومآلا هل ودلادهعفالإ رهنلا اوزواجتي ملومياقإلا
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 ةيب رعلا ةغللا بلغتت ملو . جاجحلا لبق نم لماعلا ىلهابلا ملم نب ةبيتق دهع ىف رهذلا
 راصن مهلمش ىالسإلانيدلا نكل وةيس رافلا ميلاقآلا نمدعب قأيامو ماقإلا اذه ىلع
 نم ءاهقفلا لضافأ مهنم دجوو ىيدلا ايسالو ملعلا اهمع ةرداق ةيمالسإ ةمأ مهنم
 ةفاك م ولعلا ىف ءايلعلاو نيثدحملاو هيقنحلا و ةيعفاشلا

 حيصفف روباسيت ناسل امأ هفلتخم مهتنسلاو : ميساقتلا نسحا ىف ىراشبلا لاق

 لهأو « جاجلوةواخرهيفو ءايلا نوديزيو ملكلا لئاوأ نو رسكي مهنأ ريغ موهفم
 مرودص نمهن وج رخي ةءوصخ و لما ناتسجس مالك ىفو ءاتاسانسحأ استر سوط
 الماحت هيف نأ ريغ نيورملا ناساب ساب الو نسحأ تسب ناسلو . هيف نورهجي
 تاملك هيف مهل نأ الإ نسل آل ازسحأ خاب ناسلو ٠ ماكلا ريكا ف ادعو ال طو

 نوجرخم مث نولءاحتي , نوفلكتيو نومقني مهارت شحو ةاره ناسلو . حبقتست
 لاقام رخآ ىلإ ةرقلاب امولم كلذ رخآ1 مالكلا

 ١ ( روك سمخ هب ميدلا ملقأ :

 ماطسو نانمس اهندم نمو ناغمادلا اهتبصقو سموق - ىل وألا

 نوكسبأ و ذابارتسا امتدم نمو ناتسرهش اهتيصقو ناجرج  ةيناثلا

 ةيراسمو سولاس اهندم نمو لمآ اهتيصقو ناتسرط - ةئلاثلا

 ناورب اهتبصقو نادليدلا  ةعبارلا
 رهن ةروكلا هذهب و ردنمسو راغاب !متدم نمو لتإ اهتيصقو رزلا  ةسماخلا

 آريث.كرثأتي لو ةيسارعلا ةلودلا دهع ىف الإ هب مالسالا شفي مل مياقإلا اذهو لإ

 . ةم رغلا ةخللام

 : روك ثالث وهو باحرلا ميلقإ ( 4 )

 باوبآلا بادو ناورشو سياقت اهتدم نمو ةعذرب اهتبصقد نارأ ىلو آلا
 . درك زالمو

 ىوخو طالخو سيلدم اهنده نمو ليبدرأ اهتيصقو ةينيمرأ - ىناثلا

 القيلاقو دتسصو ةغارمو ةيمرأو ساملسو

 ربرعت اهندم نمو ليدرأ اهتبصقو ناجيبرذأ  كلاثلا

 مهريغو سرفلاونمرآلاودركلا هي ةئساالاو سانجالا نم ريثك هب ملقالا اذهو
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 رهنو سرلا رهن هبو سيلغت ةنيدمو ةعذرب ةنيدم لاختي وهو ركلا ربت هقرتخمو

 ةليلق#,ةيب رعلاةغللا و ةيسا.ءلاةلودلا دهع ىف الإدالبلاءذهي مالسإلا شفي ملو كلما

 : روك ثالث هبو لابجلا ماقإ )0غ(

 ٠ رمأو نيورقو ةءاسو ةوآ ندملا نم امو ىرلا اهتيصقو ىرلا  ىلوآلا

 . ملقالا رصمو ةيصقلا ىهو ناذمه  ةيناثلا

 . ةيدوهيلا امتبصقو نابقصأ  ةئلاثلا

 : ىهو روك عبس هبو زاوهآلاب فرعيو ناتسزوخ ماقإ )1١١(

 ٠ لابجلاو قارعلا مخاتت ىهو سوسلا  ىلوألا

 . ملقالا رصم تناكو ةبصقلا ىهو روباسي دنج  ةيناثلا

 . ابنم لجأ ماقإلاب سيلو ةبصقلا ىهو رثست  ةئلاثلا

 ءاثالثلا قوسونادب زو كبوجندملا نم اهبوةبصقلا هو مركمركسع  ةعبارلا

 ىرغصلا رذاتمو ىربكلا رذانمو ىري# ندملا نم ابو زاوهألا _ ةسماخلا

 . امهريغو مجأو رزآ امتدم نم قارعلا مخخانت ةروك قرودلا  ةسداسلا

 ٠ قرودلا اهتيصقو

 . ةبصقلا ىهو سراف مخاتت ةروك رهرهمار  ةعباسلا
 . ىزوخلا ناسللاب فرعي هب صاغ ناسل يلقالا اذهلو

 : روك تس هبو سراف ماقأ )١0(

 . ةيصقلا ىهو ناجرأ  ىلو اللا

 : رحبلا ىلع ةدتع ىهو فاريس اهتبصقو ةرخريشدرا  ةيناثاا

 . ميلفإلا رصم معدقلا ىف تناكو ةبصقلا ىهو درحيارد  ةئلاثلا

 اسفو ءاضيبلا ندملانم امورياقإلارص» ىهو اهمساىلع اهتبصق زاريش  ةسارلا

 زوتو ناجدنبوئلاو نورزاك اهندم نمو ناتسر هش اهتبصقو ر وباس  ةسماخلا

 . اهمسا ىلع اهتيصقو روكلا عسوأ ىهو رخطصا  ةسداسلا

 : اهلكةيسرافلا دالبلا تيعس همسابو داركاللا نم ميظع ددع ميلقإلا اذهبو

 روك سمخ هبو نامرك ميلقإ (؟0)
 نوغوكو ناهام اهلك نمو اهمسا ىلع اهتيصقو ريسدرب - ىلوآلا

 كنرزو



 ةيصقلا ىهو ريسامرت # ةيناثلا

 ميلقإلا رصم ىهو . اهمسا ىلع اهتبصقو ناجريسلا - ةئلاثلا

 سراف مخاتت ىهو م  ةعبارلا
 رحبلا لع ىفو تفريج ب ةيماللا

 : روك سمخ هبو دنسلا ميلق) (14)

 روبجتب اهتيصقو ناركم  ىلوآلا

 رادصق اهتدصقو ناروط  ةيناثلا

 لييد اهتدم نمو ةروصنملا اهتلصقو دنسلا  ةثلاثلا

 اهيحاب ةيصقلاو ديمو  ةءبارلا

 ةيصقلا هو جوق  ةسماخلا

 جيس املا دو+وو ةدايزلاو ةوالهلا فلينلا هيشيوه م نأرهم رهن ماقإلا اذهمو

 باغت ةيبرع اهتوكيدارملاو ةيميأ ةينامتو ةرب رع ةتس اهم امدقأ رشع ةديرأ هذهف

 بسغ متريزج وه برعلا لقإ لصأف الإو اهلهأ ىلع ىبرعلا ناسللا

 جارخلا اهعيمج اهتم ىحي ةروك نينامثو ثالث ىلع ملاتالا هذه لمتشتو

 ميظع ءىث كلذو اهةورصم نع قبام اهنم لمحت ثيح ةل دلا ةرضاح ىلإ

 لعأ نم مهتعيش ةموم نريسابعلا هثرو ىذلا ضيرعلا ليوطلا كلمللا وه اذه

 ضع ناك لب اهائيب ىلا ميلانآلا ددعب ةلودلا هذه ةالو ددع سيلو . ناسارخ

 لاو>الا بسح رخآ ملق] ىفاو !]1 مضي دق اهضءبو ةثالثلاو نايلاولا هيف ميلاقالا

 ناك مكدحاو لاول اهلك سرافو ناقارعلا عمج دق ةيمأ ىنب مايأ ضعب ىنف

 نوحيج رهن ىلإ تارغلا رهن نم هلك قرشملا ريمأ ناك دقف ء« فسوي نب جاجحلا

 تناك نايحاألا ضعد ىفو . هدي تحت ىلا روكلا وأ ميلافآلا ىلع هلبق نم ةالو هلو

 ةيقيرفأ ىلع املاو هلبق نم لسريو ريصم ىلاو ىلإ اهلك ةيقيرفأ مضت

 لاو نميللو لاو زاجحلل ناك لب دحاو لاول اهلك عمتجيت مل ةيبرعلا ةريزجلاو

 فدوي نب جاجحلا ناك 5 قارعلا ىلاو ىلإ اتفيضأ امبرق نامعو ةماعلا امأ

 اذه ىف هولعذام نييبتو سايعلا ىنب لاوحأ ليصفت ىف رعراش نآلا نحنو

 ةيوماألا ةلودلا ىف لاخلا هيلع ناك ام, مورللا دنع كلذ نينراقم ثاريملا
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 ةعبيلاو دهعلا ةيالو ىف لصف

 نوملسملا ىأر اذكه.هتوقدمتست كلذ نف ةمآلا اضر ةفيللا باختنا ىف لصالا

 .مهنم ًارايتاقيدصلا ركب ابأ اويختنا دّقف مل-وهيلع هللالص هللا لوسر ةافو دنع

 ةزيفكا نآذع و مل وهياع هللا لص ةعب رشلا بحاص نم سأ وأ صن ىلإ ًاداتتساال

 مدهاع نأ اكهاحيسهتااضر هيف ايف ةعاطلاو عمسلا ىلع هودهاعكلذ ىتعمو هوعياب

 مسوهل ؟وهياعهتاىلص هللا لوسر ةئسو هللا باتكن منيدلا ماكحأب مهي لمعلا ىلع

 ىرتشم او عئابلا لعفب هلاهيبشت ةعيبلا عم وه ةماالا ر ةفيلخلا نيب لدابتملا دهامتلا اذهو

 . عيبلا دقع ءارجإ دنع ىدبآلاب ناذاصتي اناك امهناق

 مزلأ نم اهم ءافولا نوري اوناكو ةيقيقحلا ةفيلخلا ةرق نوكست ةعيبلا هذه نف

 . ةعيرشلا همتحو ندلا هيجوبام

 رات نأىه و ةفياذلا باختت! ىف ىرخأ ةقيرط هنع هللا ىضر ركب وبأ نس دقو

 ىلعىالسإلا روما قفاو دقو ةعاطلاو عمسلا ىلع ر وهما هدهاعي و هفلخت نم وه

 . دهعلا ةيالو وه لمعلا كلذو هيف ةءاطلا بجيت امم اذه نأ ىأرو ةقيرطلا هذه

 هللاىضرنايفسىأن ةيراعم نيندألا هتريشع نم هدعب ةفيلخلا راتخا نم لوأو

 هدعب نم ءاقاخلا هر هل روهجلا ةعم ذخأو ديزي هيأ ةفالخلل راتخا ثيح هنع

 امكترا ىتلا طالغالا ةيومآلا هلودلا خيرات ىف انيب دقو طقلا اذه ىلع نودهعي

 . مهباع تضق ىتلا تيسألا نم تناكاهتأو دهملا ةيالو ىف نويومآلا

 دقع وهو نوبومآلا هءلع راس ىذلا بوا آلا دبعلا ةيالو ىف سايعلا ونب عبتا

 ناك دقن مهلبق ىضم نمب اوربتعيملوةوخإلاو ءانبالانم دحاو نم رثكال ةيالولا

 مهسفن أى عاويلج ميفالسأ ةربس ءالؤه راس املوةديدش نتدو رورش ثعبم كلذ

 . ىتأي اع مضتي اك فاسلا باصأ امب فلخلا ربتعي لو اهنيعب رورشلا كلت

 هيخأ نف روصنملا رفعج ابأ هاخأ رخآلا امهدحأ ىلب نياجر هدبع حافسلا ىلو

 نأ هيلع زعىدهملادمع هنبابشو رفعج وبأ ىلوت اف ىلع نب دمحن.ىمومنب ىسيع

 نأ ىلع دهعلا ةيالو نه هسفن علض نأ ىميع ماسف هنبا مرحيو هيخأ نباهدعب لي

 لياذلاال] اهب ىض رمال ةطخ هوءاسف ءابإ ىسيع رهظأو ىدهملا ةيتر ولت هتيتر نوكت
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 : وهو هلات روش ىف هسفن تاذ ترهظأ ىح

 مع ةنتف امإو راغص امإ] امهنيب مزحلا عاض نيرممأ تريخ

 محرلاو هللا الوا ةينملا سأك مهلجاسأ نأ ارارم تممه دقو

 لاقف هتلع نم لبأ هنكلو هنم تومي داكفذ هفاتي ايارث هاقس رفعج ايأ نإ لاقيو

 : ةلردلا ءارعش كلذ ىف

 هرتف نم محرصلا ىظ تافأ اك يبيبطلا ةبرش نم تافأ

 يوان قوتك مسك ردم داذإلا شيقل تاني نساا# نم
 هرمخ ىرذ ىف دسالا ديرب ثيل ةلوص كيلملا كنع عفد

 هرصب ىفو هممس ىف فرحت ةلخاد هيفو اناتأ ىّح

 هرعش نم تاينلا ثيثأ فحو هقرافم نع راط دف رعزأ

 ىسو* نب ىديع رثأ نسح نم ناك ام عم اذه هنم بلطام ىلإ ىسع باجأ مث

 . روصنملا ةلود دشل بئاتكلا هدوقو بئاوذلل هفادهتساو ةلودلا ىف

 ىسيع عم اهنيعب ةريسلا هذه داعأ نوراهو ىسوم هانبا بشو ىدهملا ىلو ا

 دارأامناكف هدلو دوعلا ىدهملا ىلويل ةفالخلا نمهسفن علخم نأ هنمبلط و ىسوم نبا

 ةيلوت جنات نم ىدهملا هآرام عمو ىذالا فونص نم ىساتام ىسيع ىساق نأ دعب

 . ديشرلا نوراهف ىداحلا ىسوم هيدلو ىلو لف ظحتي مل دهعلل نينثل

 نآل ساقي ملف لحلا غلبي مل هتبا نأ عم نوراه هاخأ علخي نأ لواف ىداحلا ءاج

 هنإلاةيو ةئيسلا حناتنلا ترخأف ىدالا ةينم تبرقو ايوق ناك ديشرلا نع عاف دلا

 . امومسم تام

 ىلإ هنع لدعف نومأملا دمج هدلو ربكأناكو دبعلا ةيالو ىف ركفف ديشرلا ىلو

 همأ نومأملاو روصنملا رفعج ىبأ نب رفعج تذيب هدسز نبأ هنال نيمالا دمت همخأأ

 ثالثزواجتنال نيمالا نمو ؛بع ةنسدقعلاكاذ ناكو س راف دالب نم ةييلج ةمأ

 نيمالا دعب دهملا ىلو نركسيل نرمأملا مضي نأ ىأر نيذس رشع دعبو تارئسلا

 كلم ادبع بلط مث . 1مم ةئس هل دقعفهيعسو ىكمربلا ىحت نب رفعج ىأرب كلذو

 ءاعسولعفف ديشرلا نب مساقلا هدالوأ ثلاثلعيابي نأ ديشرلا نم ىلع نب حملاص نبا
 ىرلاو ناسارخ وهو نومأملل ىرشلال ءخ ةثالثلا هدالوأ نيب دالبلا مسقو نميؤم ا
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 نمتؤللل لعجو ماشلاو رصمو برغملا وهو نيماآلل برغلا لعجو ناذمه ىلإ

 ةنتفلا روذي هديب عضوو مهني مهسأب كلذب قلأف مصاوعلاو روغثلاو ةريزجلا
 : رهملا ءارعش صعب لاق ىح رشلاو

 ادارطا درطي نيعلا عمدو ىنه سفنلا ىف ةدمغل لرقأ

 اداقرلا كعتميسام قلتس مرح هتدع لوبال ىذخ

 اداهسلاو ةبآكلا كل ليطي ًآامأ تيأر تيب نإ كنإف

 اداليلاو ةقالخلا هتمسقل ىأر رش بذهملا كلملا ىأر

 اداوسلا هقراقم نم ضيبل ملعب هبقعت ولام ىأر

 ادادولا اولذتبيو مهفالخ هيفب نع مطقيل هب دارأ

 اداب مهتفلأ لمش ثروأو لآ ريغ ةوادعلا سرغ دقف

 ليلاق نع ةيعرلل ليوف

 ناف ريغ اللب اهسبلأو

 رود مهم أمد نه ىرجتس

 ادايقلا ميانتجال سالسو

 !دادشلا بركلا اهل ىدهأ دقأ

 اداسفلاو عضعضتلا اهعءزلأو

 ادانن اهل نوربال رخاوز

 اداشر مأ كلذ ناك ايغأ

 ديجأ نيباتك هنبا نومأملا هللا ديعل بتك كانمو كلذ بقع ديشرلا جحو

 ءافولا نه هيلع طرتشا امب نيمالا دمع ىلع اههدحأ امه مهسفنأ ةاضقلاو ءاهقفلا

 ىلعهلاديعل طورشلاو ةماعلا و ةصاخلا ىلع اهذخأ ىتاا ةعيبلا ةخسن رخآلاو هيف اب

 هداهشاو دمح ىلع ةعيبلا ذخأ دعب مارحلا تدبلا ىف نيداتكللا لعجو مهاعو دمح

 هيلاومو هتيب لهأو هدلو رثاس نم هعمةبعكلا ىف ناك نمو هتكئالمو هللا اب اهياع

 مارحلاتيبلا ىف باتكلاو ةعيبلاب ةداهشلاتناكو مريغو هباتكو هتادزوو هداوقو

 ”ىرقو امهب باهذلاو امهجارخإ دارأ نم عتمو امهظفح ىق ةيجحلا ىلإ مدقتو

 .نورضاحلا امهيلع دهشو نيوخآلا نم رضحمب مارحلا تيبلا لخادىف ناباتكملا

 كلملا ةعيبط نكساو ديدشتلا نمةياغلا غلب اديك أت نيدرعلا ىف رمآلا دكأ دقو

 وهو هفالسأ ردص قكاحامهردص ف كاح ىتح فاختسأ نأ نيمآلا متعام . ةيالغ

 هداوقوهدنج نيب وهو نومأملا ىلع كلذ رضرعو هيخأل ع دهملا ةيالر ىف هنبا م.دقت



 نالخألا كلذ ءارج نم ناكو هنع عقدت ةرق هلارو نم نال اعبط هانأق ناسارخ

 كلاسملا تاطعتو نومأملاو نيمالا دنج نيب تناك ىنلا ةعظفملا عئاقولاو لئاملا

 ثدحو هلتقم“ نيمآلا عاخي رهالاىهتناو اعد ًارص+ دادغب ترصحو بوردلاو

 نم مهموص#ل تناكولو ةيمالسإلا نادليلا رثك أ ىف ةديدش تاروث كلذ بقع
 . نييسايعلا كأم شرع اولثو !و>جتل ةمظنم ةوق لع لآ

 تامو قئئاولا هنبال الإ دهعب لمصتءملاكل ذكر مصتعملاهيخآل الإ نومأملا دهعي مل

 قى ؛اولات وم دعب ةلر ىلا رايك اف ءراتخأ .كوتملاهوخأةف الخلل ريتخافدهع ريغ نع ق ماولا

 مثو ةئالثأ هدالوال دهعلا ةيالو عي أمف ديشرلا مدد ةطلغ طاغو لكوتملا ءاج 8

 نيءأول مهنم لكل دوعو هللأب ديول أ مهارأو هللاد نيل دمحو هللا رضتنم لا دمحم

 ممريك ] عطقأت لمعلا ءاول وهو ضيبا رخآلاو دوهعلا ءاول وهو دوسأ امهدحأ

 دالب و ةيرزجلاو ةيماشلا اهعيمج روغنلاو مصاوعلاو هاك برغملاو ةيقي هرفأ رصتنملا

 امينا عطقأو . ناركمو داسلاو زاوهآلاو نهلاو زاجحلاو قارعلاو ةريزجلا

 شراف روكو نا<يرذأو ةيمزأو . ىرأاو نأ ها رطو أب لا ف ض.امرناس ا رش

 3 نيطسأف كلود قشمد ديوسو صم كلدول مهنلا# مطقأو

 قينارلاو دوبءلا ضقتو ةيقاع" ءوس نم ىأرأم مع هدج وذح لجرلا اذه اذح

 ةيالو نم ةوخإلا ريكأ رصتنملا علخم نأ همايأ تاءرخأىف مرعف ةلب نيطلا داز مث

 هعياب و ريصتنملا ىلوثم هولتتف هلتق ىلع كارتالا نم ةءاجو رصتنملا الاتف دهعلا

 كلذ لباقف ديؤملا امأف . هتيالو نم ةليل نيعيرأدعب امهعلخ نأ تيلي لو ءاوخأ

 دعب باجأ مث . مناشف لتقلا متدرأ نإ لاقو ىنأف رتمإا امأو ةعاطلاو عمسااب

 هوجو رداوقلاو مثاه ىنو ةاضَل' ءاخلابهسف:ىلع نيوخالاالك دهم أ وديعوو ديد لهل

 كلذ بقءأو : دهملا لي نأ صب ريبك نبأ هل نكي مل رمل نأ عم اذه سانلا

 دهع ريغ نم تاه هب لجعتسا اي عتمتي ملف 0 توه

 نعيىلاوملا اهجرخأ مصتعملا نس كم نب هللاب نيءاسأا 3 هالعبا ةفالخلل ريتخا

 مهابأ مهلتقل مهب اوكستفي نأ آفوخ لكرتملا دالوأ
 نم مث نيذلا كارتالا رابك راص ذِإ تقولا كلذ ىف دادغيب ةفالخلا ماظن لتخا

 مث هن وما نمز دعبو اؤاش نه نولو ةلودلا لاجو نم مهدم نمو مصتعملا اءاقي
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 دمحأ هيخأ نبأ ىلإ دهعفمهنم رشثع سمالاوهو هللاب دمتعملا ىلأ ىتح هربغ نولوي

 تابارطضالات داع مث تكسملا هنب'ىلإ دضتعملادهعو لكوتملا نب ةحاط نب دضتعملا

 ءافاخلل نكي مل مهدهع ىفو هيوب ىب ةلود تءاج ىتح ءافاخلا ىف لتقلاو ملخلا و

 اوماخ مهدهع ىف اولونيدلا ءافاخلا عيمجو هيوب ىنبل لرعلاو ةيلوتلاو « مسالا الإ

 مكاقلا هنبا ىلإ هدعب نم دهعو همكح لاط هتاف هللاب رداقلا دمحأ الإ

 راتتلاروهظ ةلودلا تهتناىت> هبا ىلإ ةقياخلا نم ةفالخلا تاساست كلذ دعب

 +0 ةتسمصعتسملا لتقو رثتلا دحوم ناخ زيك: ديف ناخركاالوه راغأ ثيح

 تناك سايعلا ب ةفالخ نم لوآلا فصنلا ىف دهعلا ةيالو نأ لوقلا ةصالخو
 ةريثكرو رش كلذ ىلع بترتف دحا ونه رثكأ ةيلوت وهو بمعملا ناسلا ىلع ةيراج

 معلا نمهيلعاوناكام عم كلذل ماظن عضول مهنم دحأ تفتلي لو ةميظع ثراوكو

 عيابملا لوقو ةخلاصملا نع ةرابع لوآلا ردصلا ىف تناكسف ةعببلا امأ. نافرعلاو

 ملسو هيلع هللا ىلص هيبن ةنسو هللا باّدكب لمعلا ىلع ةعاطلاو عمسلا ىلع كعيابأ

 لئاوأ ىف ًاريثكناميآلا تدازو ةرومآلا هل ,دلا رخارأ ىف ناعأ هيلع تديز مث
 نيمآلا امهيتك نيذللا نيدهعلا ماتخ نم كلذ 3 رهظيو ة.-ايعلا ةلودلا دهع

 ناك« نيتيعرش نيتل ًاسناعألا كنت تراثأ دقرءمارحلاتيبلاىف اظفحو نومأملاو

 . ةيممالا نم ميظع

 نم قالطلا نيمبناميآلا كلت نم نم نأ خال هنآل هركملا قالط (امهالوأ)

 هركملاق الط عوقو مدعب كلام ىتفأدقو نيمي هركسلا سيل نأ زاجحلا ءاهقف ىأر

 دقو نييسابعلا ءافلخىفا”روصنملا دبع ىفهتباصأ ةديدش تاناهإل ايبس كلذ ناكو

 عقاو هركملا قالط نا قارعلا ءاهةف ىأر كلذ ببس باغت

 نكس: ملةعيبلا نإف نيملا تقو نكست مل ىتلا ةجوزلا ىلإ قالطلا ةفاضإ (ةيناثلا)
 فلاجلا نهجوزتي نم ىلإ كلذ تدع: لب تادوجوملا تاجوزلا قالطب ىكتل

 نوئدحب نيذلا نيكولا ىلإ قتعلا ةفاضإ كلذكو ةئس نيئالث وأ ةنس نيسمخ ىلإ

 قحايو حي كلذ نإ قارعلا ءاهتف لاق نيعم ريغ وأ نيعم لجأ ىلإ ةعيبلا دعب

 نيدمم ىمقاشلاك زاجخلا ءاهقَذ ضعب كلذ فلاخو فلاخلا اهجوذتي نم قالطلا

 . قارعلا ءاهقف ىأر اعبط بلغت دقو « سيرد]
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 حافيجسلا و

 تنبةطير همأو سابع نب هلا دبع نب ىلع ن' دمت نب هللا ديع سايعلا وبأ وه
 ىتااةيرقلا ىهوةءيملاب ١4 ةنسدلو ىنراحلا نادملا دبع نو هللا دبع نب هللا ديبع

 سحأأ و يهاربإ هنبال ةوعدلا سعأب دهع دق هوبأناكو اهب نيلزأن هذجو هوبأ ناك

 ىل]هتيب له أر هءامعأب ريسي نأء أو سايعلا ىنأديخال دهع هتيتمبارتقاب ميهاربإ
 لوآلاعيبرنم تلخ ةرشعثالثل سيلا مو, ةفالخلاب ءيوبو اهيلإ راسف ةف كلا

 ناورم لتق مث ايح لازيال ناورم ناكر ( 744 ةنس ريوتكا مب. ) 1م» ةنس
 ديب مويلا اذه نمو (نو . سطسغأ ه) 1م» ةنس ةجحلا ىذ نم نيقب ثالثل
 دحالا موي راونآلا ةنيدمب فرت نأ ىلإ ةفاش لزب ملو سايعلا ىنأ ةفالخ يراتلا

 هتفالخ نركتف(/ه 4 ةنس هينوي هز 1مفةنس ةجحلاىذ نم تاخ ةرشع ثالث

 رشعةعبرأو تاوتسعبرأو تامنأ ىلإ عيوب ندل نم رهشأ ةعستو تاونس ةعبرأ

 . ناورم لتق ندل نم اموي

 -ا41) سماخلا زيطتطق ةينيطنطسقلاب ةيف رشلامورلا ةكسلمم ىف هرصاعي ناكو

 ةينايجيولراكلا ةيناثلا ةلئاعلا نم فارنل نءاب هدهع ىف اسارف كلم ناكو / اا

 نكسي ملو رابنآلا ىلإ مث ةريخلا ىلإ لقتنا اهنمو ةفوكلاب سابعلا ىبأ كلم أدتبا

 . بلاط ىنأ لآل نوعيشتب اوناك منال ةفوكلاا لهأب نوقثي سايعلا ونب

 ةيلخادلا لاوحألا

 ةءالا ىف لازال ناك هن أف ني - هلأ بعات» ىهتنم هلثفو ناورم ةعزو نكست مل

 نوروثياوناكف ةوةلانم ءىث مهداع لازي الو ةيمأ ىبب عم مهءاض داوق ةيبرعلا

 مهيب ولغم ةلءاعم قةديدش ةوسق اورهظانيذلاس اعلا ىن نم مهسفتأ ىلع افوخ امإ

 سايعلاو ب أىضةفرفاو بيصن اهتم مهل ناك ىتلاةيب رعلاةل و دل! كلت ةداع] ىف ًاممط امو
 ةريزجلاو ماشلاب ايس الو ةريثك تناك ىنأا تاروثلا كلت دامخ] ىف هتايح رثكأ
 ةنيدع نصحتو دمح نب ناورمل قارعلاريمأ ناك ىذلا ةريبه نب ديرب ىلع باغتلاو

 . اهعم امو ةفوكلا ىلع نييسايعلا ةيلغ دعب طساو
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 ىناياق عم اباثم خيراتلا دهش مل ىلا ةوسقلا ثداو ةموفم هتارح تناكدقو

 .٠ ائامحإ َْق دوم#لا رثآلا مه ناك نيذلا ةلودلا ءايلوأ نه ممريغ عمو ةيمأ

 كلذب حاصتساو مهيضام نع وفعلاب مهلباق ةموصخم رفظ اذإ نم سانلا نم

 هسفن نمرعشتسا نم الإ نوكي سيلو روءآلامزع نمل كلذ نإ ىرمعلو ممولق

 فاخ نم امأف ةرفانتملا بولقلا تفاتثا اذإ متي امن هناطلس نأ ىأرو ةردقلا مامت

 هنإذ هتيعر ةقرف ىلع ال|نوكيال هناطاسىرب ناكو أ بولغملا هودع ىلإ ةوقلا دوع
 .دادعتسالاو لاوحالا بس فاتخت ةوسق هب رفظ نم ىلع وسقي

 لهأ هموص# رفظ اهنيحرلسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هلعفام ىلإ اورظنا

 اوجيهوهب رك فويسلا أودرجم“ هدلب نم هرج رخأ رهلتقلعاوفلات نذلا مثو د

 ال هنكل كلذ اولعن مهب] هترجه راد ىف هيلع اونوكيل برع'"لئابق نم بارحالا

 خأأ ريخ اولاق مكب لعاف ىأنونظتام محل لاق ةرجهلا نم ةممه هلا ةنسلا ىف مهب رغفظ

 رفغي مويلا مكيلع بيرعتال اذ قيدصلا فسو.لاق اك مط لاقف رك خأ نباو ميرك
 ةوسق ةيهأ ىن ةلماعم ىفاوسق دقف سايعلاو:ب امأ م نيحارلا محرأ وهو مكل هللا
 حافسلا كلذ لعف ىرخأ ةلود رثأ ىلع تءاق ىتنا لودلا ىف الثم اهل دحب مل امبر

 دوادو ةرصملاب ىلع نا ناماسو سرط؛ىنأ رو ماشل اذ لع نم هلئأ كديعو قارعلاب

 : زاجحلاب ع نأ

 وبأ ناك لاق هدنس ىتاغألا هباتكى قاممصالا جرفلا وبأ ىور دقف حافسلا امأَف

 ىلع ةيعأ واو ىناركسلا ىلع هنود مشاه وذو هريس ىلع ةسأ# ىف أسااج سادعلا

 ريرسلا ىلع مهنم ءافلخلاو مم نوساحمهلود مايأ ىف اوناكو مف تين دقو دئاسولا

 لجربايل أ نينم وا ريمأاي ل اقف بجاحلا لخدو ىماركللا ىلع مئاه ود ساجو

 رسوم الأ فاجحيو هاب ريض الو نكات ملتم بحي ىلع بكار دوسأ ىزاجح
 ىأىل] رظن اف لخدو لخدي في دس ىالوم اذه لاك كارب ىتح ههجو نع ماثالا

 : لوش أاغنأو ههجو نع ماثللا رسح هلوح ةيمأ ىثاو سايعلا

 سابعلا ىت نم ليلابلاب ساسألا تباث كلملا ميصأ

 سار لك ىهتنه سأر ابو مذلا نم نيرهطملا ريمأاي
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 نعارإ ده كوجر نئانأ م5 اهادهو مشاه ىدهم تنأ

 سارغو ةلقر لكن عطقاو اراثع سمش دبع نايقتال
 ساعتاألاو ناوحلا راس هلل اهلرنأ ثيحم اهولزنأ

 ىساوملا زحك مكنه مهبو مهنه ددوتلا ا مهنوخ

 ساجرالاةفأش فيسلابكنع مسحاو ةفيلخلا اممأ مهصقأ
 سارهملا بناحب اليتقو اديزو نيسحلاعرصم نركذ او

 ىسانتو ةبرغ ىذ رق نهر ىسمأ نارح ىذلا مامالاو

 كلملاديعن:نامأس دلو ضعب تفتلافةدعرو عمز هياصأو سايعلا ىنأ نوأ ربُغتو

 لا وفلا تبا لاقرب عيبا نمابسلا وب[ لبن ١ مثديعلا تاو انقل مهس لد لإ
 مهتذخأو مهوذخ ايندلاب نوذذاتت ءايحأ متأو اوفلس دق ىلهأ نم مالتق ىرأ

 نب رع نب زيزعلا ديع ىمأ نم زكام الإ !ودمهأق تابوكرفاكلاب ةيناسارخلا
 . حافسلا نم هبهوتساو هراجأف ىلع نب داودب راجتسا هناف ديزعلا دبع

 اه ريطست ءانع انامحت ا ةثداحلاب تاياورلا رفاضتالولو ادج عيفش لمع اذهو

 نمناك ةعامج نم لعفلا اذه برغتسيالو لجرلاب هدح ىناسنالا فعضلا غلب دقو
 نأنوناذن .سمآلاب مهؤادعأ ءالؤهو ٠ ةبيش وأ ةبيرلقأل مايل وألّتق مهوصأ
 . ةعذج برحلا نود.ءيؤ راصتأ مهن و

 : هدشنأف كلملا دبع نب ماشه نب ناماسهدنعو حافسلا ىلع اذه فيدس لخدو

 ايود ءاد عولضلا تحت نإ سانأ نم ىرتام كنرغيال

 ايومأ اهرهظ قوف ىرتال >ىحطوسلا عفراو فيسلا عضف

 .: حافسلا جيهي اذه فيدس هلاق امبو . لتقف ناملسب حافسلا صأف

 تامرجلا اوكّتمو مهولتق امدقو مهنع وفعلا فيك

 تاريو ةبيصم نم احلاي دوز ن ىح نيأو ديز نيأ

 تالا ساروىدهحلامام]ن ارحب نعأ ىذلا مامإلاو

 تائيسلا رفاغ ناورا بتنذلا افعال دحأ لآ اونتق

 ماشلاب سرا ىبأ رهش بيصت مود هنم نييوءالل ناك ىلع 0 هللأ ديع امأو

 عيض رالإدجأ مهتم تافيل ومه وذخ أف مه ريغ وءافاخلادال وأ نم مادشلاب ناك نم عبقت
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 : لاق مهلتق نم غرف املو مهلتةف سلدنالا ىلإ بره نموأ

 ىضاحلا لوالاب ممم لك فيك عج تونفأ كف ةيمأ ىن

 ضانمم رش اهاظل نم متضوع مكعمجت راذلا نأ سفنلا 0
 ضامت ءادعالا ىلإ باغ ثمل متر هللا لاقأ ال مت متون

 ىضار هب ىبرامب كتم تينم دقاف مكنم توفل ىظيغ ناك نإ

 ةيواعم ربق شينف هراثآوحم ىتحاهتشبنفةيمأىنب روبقىل] دمع لب كلذ هقكي مو

 اودجوفةيواعمنب ديزيربق شين وءايهلالثم اطيخ الإ هيف اودحي لف نايفس ىنأ نبا
 ناكو هتمجمج اودجوذ ناورم نب كلملا دبع ربق شبنو . دامرلا هناك اماطح هيف
 احح دجو هناق كلما دبع َن ماشه ريغ وضعلا دعي وضعلا الإ ربقلإ َّق دج وبال

 . حيرلاب هارذو هقرحو هباصو طايسلاب هبرضف هقنأ ةينرأ الإ هنم لبي مل

 ةيشوملابايثلا مهيلعر مرضحأ مهنم ةعامج ةرصيلاب لتق هناف ىلع نب نايلس امأو

 . قيرطلا ىلع اولتةف مهاجرأب اورجو اولتقف مهب سصأف

 2مىل] رضح دق ناكو ارفاوًاددع ةنيدملاوةك؟ مهنم لتقف ىلع نب دواد امأو

 اهيفلوةيةديصقةمره نب ميهار] هدشن أفةيمأىت نمددعو مشاه ىب نم تادع هعم وب

 ىدابلا سلجا سّدب ةيمأ الو ةدظم ناور نع هللا افع الف

 داع نم نيواغلا كلهأام لثع ميكلهأ هللا ىسمأت داعك اوناك

 ىدادعت ترثكأ ولو لوقأ امف نم ىنذ كي نآف

 ماقتنالا ةورشا ءاضر] ًادحأ مهنم قدي مىح نييومآللالتق ى هدعاس نع رمشف

 85 ةيساقلا ةيشدولا كلت مهاجخم و سايملا ىلا بولق نم تع 03 ىلا

 لبغلا ريع نب هللادبع مالو مهلاةامءاسعتلاءال وهءاثر ىف ديجلا مالكلانم ليق امو

 تأر امل ةمامأ لوقت

 دحأ مثاه

 سفنالا عجضالا نع ىزوشن

 ىعجضم ىلع ىون ةلفو

 ومها تلقف ؟ كارعام ىنأ
 املا“ ذإ ةيسالا دقفل

 لكن لب نوذنملا اهتمر

 وفنلا تافلتملا اهمبسأي

 سمعنلا نيعاآلا ةم# ىدل

 ىسايت الف كابأ نورع م
 سيلا ثدحلا نم مأهس

 سك الو تاشئاط الو

 ساخن ةجهم بصقام ىه س

00 
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 سمري ملو ضرأب قلم د البلا ىحاون ىف مهاعرصف

 سدت مل راعلاو بيعلا نه هباوثأو 2(بيصأ قت

 سسحب مآ راط دق رخآو ةرفح ىف سد دق رخآو

 ساجلا ىف شحوأو كوبأ مني مل ممركذ نع آذإ
 سمتم ٌىرماب ىلأست الو ىمعا ىتلاغ ىذلا كلذف

 سطحملاب مغرلا اوةصلأ دقو اهمار نمل قانق اولذأ

 .ماشه نب ةيواعم ند نم رلا دبع مموسعل بورهل يبس ةعيفشلاةلماعملا هذه تناكو

 .هتيبدجت أهيف داعأ_فارطالا ةعسار كلام ارم هسيسأتو برغملا ىلإ كلملا ديع نبأ

 - اهتعقر رذص ىلع قرشللاف سايعلا ىنب ةفالخ مارتحالاو ولعلا ف ىصانت تناكو

 برهو مهضعب قتخاف باذعلا ءوس ةيمأ ىن اياقب نوهوسي سايعلا وب لزي ل

 ىأر الذ نايتس ىنأ نإ ةيتعنب ورمع نب ةيواعمنب ورمع قشخا نم ناكو مهضعب

 راصوهسفنبهم رح ىدفي نأ مزتعا امم همأ ر هش الإ ةيحان الو ةليبقفنوكيال هنأ

 ىادو كيلا دالب ىتظفل ريمآلا هللا ملصأ هل لاقف ةرصيلا: ىلع نب ناملس ىلإ

 لاف بسةتافكفرعأامتنأ نمو لاةفام لاس ىتددرام[ وامن اغىنتابةام ان كيلع كلضف

 برقأ تنأ ىتاوللا مرحلا نإلاةذ كتجاحاماماغ انمآ ملكتفدعقا كب احم نايلس

 هياع فخ فاخ نمو انةول نفخدق اندعب نم سانلا ىلوأو انعم نهلإ سانلا

 رف ميوكلم رح ,قكظفحي , كمد هللا نقص ىخأ نبأاي لاق مث نايلس انيع تعمدف
 انمآو رهاظكاي راوتءنكف تلعفل كلمأ عيمج ىف كلذ ىننكمأولشاوكلام كءلع

 مث .هعو هيبأ ىلإ ل جرلا بتكي ام هيل] بتككي ورمع ناكف كعاقر ىنتأتلو فئات

 انإ وانياع ةيهأ ىنبنم دفاودفو دق هنإ زيتمؤملا ريمأاي ) حافسلا ىلإ ناجاس بتك

 .ل.محرلاو فانم دبع مهايإو انعمجانناف مهءاحرأ ىلعالمهقوقع ىلع مانلتق امنإ

 لعف نإو لعيلف ىل مهب نأ نينمؤملا ريمأ ىأر ناف عضوت الو عفرتو عطقت الو

 .( انيلإ هناسحإو ان دنع همعن ىلع ىلاعت هللا ركشن نادلبلا ىلإ امأع أباتك لعجيف

 اديرشتو التق مهتاورس لم اددينأدسب ةيمأ ب نامل وأ اذهناكف لأس امى هباجأف

 هدعبهفا نم ىلع وهسفن ىلع حتفنأ دعب نكلو حافسلا لاب مهتهج نم نأمطاو

 .ىفرغلا بونجلا, ةيمالس]ىرخأ ةفالخ دوجووهو هقتر هنك_ءال احتف هتبب لآ نه



 . ايوروأ ةراق نم

 ميظع ءىثش اهنه مهءا لأ لان لب ممتادعأ ىلع ةرصاق ةلماعملا ىف ةدشلا نكست مو

 نايلس نب صفح ةملس ا.أ ةلودلا هذه مايق ىف ارثأ لاجرلا مظعأ نم نأ ىسننال

 دب ري ناك هنأب هومهتا سايعلا ىنبا رمآلا مت امل , دمت لآ ريزو هل لاقي ناك ىذلا

 اويحأ مهنكل هلتق نوديري اوناكو بلاط ىنأ نب ىلع لآ ىلإ مهنع ةفالخلا ليوحت

 ةلسىأةل.اة1 ناسارخ ىلإ رفعج ابأ هاخأافسلا ثعبذ كلذف لضم ىنأ ةرواشم

 ملسمأ ريخخ لسع ابأ ريخأ كانهو ' ورمءاج تس رفعج وبأ راسو كلذف هتراشتساو

 هثيحةيلسابأ لتقيفةقوكلاىلإ قطتي نأ ءسمأو الجربدتنا مث هومكيفك أ لاقف

 ةليغهلتقو حاملا دنع نم جرخ ىتح ةملسس ىبال صيرتو ةفوكلا لجرلا مدقف هيقل

 .سرافبهلامع عيمج لسم وأ كلذ دعب لتق مث هولتقجراوخلانأاوءاشأو هقيرط ىف

 هرمأ قيقحت ريغ نم مهتلود ىف حااصاا رثآلا ىذ لجرلا اذه ةايح تبهذ اذكه

 . ةلودالو 0 ماظنال نم لعف هب أولعف لب هتجحل عاتسا الو

 ةيلس ىبأ نع ًارثأ لقيال رخآ الجر ةمهتلا كلت ممم وأ مهنا تقولا اذه ىفو

 الوخيشلا اذه فلاخت الو ) مامإلا يهارإ هقح ىف لاق ىذلا ريثك نب نايلس وهو

 مامالالوق ظفحتأ هل لاقو هرضحأف ( ىنمهب فتكاف ىمأ كيلع لكشأ اذإو هصعت

 قدشانتاللاق هللا كدشنأ لاف , كتمبتا دق ىناف لاقمعت لاق ؟ هلتقاف هتمهلا نم ىل

 رارةتسا دعب لجرلا لتق . هقنع برضف هب ىمأف مامإلا شغ ىلع وطنم تنأو هلل

 . هربأ نسح الو هتقباس هعفنت ملو اهتحص سانلل ربظت ملة ممل درجمب مالا
 نانئمطالاو ةيمأ ىب نم صالخلا ىف ابلكتضقناس ايعلا ىأ ةايحناف ةلمجلأ لعو

 هف ةئيسةودق تثدحأو ةريثك ءامد تكفسف هصالخ] ىف نوباترب نه لك ةهج نم
  نيفلاخلا لايتغاو دوهعلا ثكن

 .لاجر ةثالم ةعرع ةدشو ذوفنو ناطاس مح نيذلا هدهع ىف لاجرلا ريك أ ناكو

 هقاردلاوةينيمرأوةريزجلابروصئملارقعجوبأ (م) قرشملاب ىناسارخلا لسوبأ(1)

 مدي أ لعو هتلود نيطاسأ اوناك ةثالثلا ءال ؤهف رصمو ماشلاب ىلع نب هللادبع (؟)

 مهضعب صالخ] م دنع نكي مل ةثالثلاءال ؤهنأ الإ ريثو ريخ نماهيف ىرحبام لكن اك
 هيلطىتح ةعاطملا هتلكو ذفانلاهتاطاس ىلع ملسم اب !دسح ناكر فعج أ ناف ضعبل
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 ةيناسارخاا نههفوخالولهقفاوب حافسلا ناكوكلذ ىنرثكأو هلاتغي نأ حافسلا نم

 دعب هلةفالخلا نوكست نأ عمطي ناك ىلع نب هللا دبعو : ةعذج برملا اوديعي نأ

 مطقو ناورم ةميزه ماق ىذلا هنأو ةلودلاسيسأت ىف ةءدخاا قداس نم هلل حافسلا

 ىف أيل راكفالا هذه تناكف . رفعج وبأ ام زوفي نأ قاخ ناكو ةيمأ ىنب راد

 : اهركذ مكب ريس ماسج ثداوح

 هل نذأوجحلا ىف هنذأتسب هبلإ بتكف حافسلاىلع ورمنم مودقلا لس وبأ دارأ

 رغمج أ هيعأ ىلإ لسرأ جملا مسومملسم ىنأ ةيلوتىل] ليعال حافسلا ناكاملو

 نكي ملو مسوملا هالو لاحلا ةعيبطبو هل نذأو لعفف جحلا ىف هنذأتسي نأ هرمأي

 كلذنم ايش لاق دق ناكنإ و هيلع رقعج ىنأ مدقت نم هزازيمثا رهظي نأ ملسم ىنأل

 . اذه ريغ هيف جحب اماع رفعج وبأ دجو اءأ لأق ثيح هتصاخ ضعبل

 ىنذأتس لإلعرأ رفعجامأن أ الول حافسلا هللاق رابنالا لسموبأ لصو امو

 نالخ ١م ةنس وهو ماعلا اذه ىف جح دقو : مسوملا كتيلول ماعلا اذه جحلا ىف

 هم ركو هت وو نم رهظ ملسم ربأ ناكو رخآلا امهدحأ مدقي ةدحاوقورط نم ارهو

 : هيكتفلاىلع همزع تارمتم نمكلذناكو هل رفعج.دأ دسح ىف ديزيام قيرطلا ىف

 ىلخادلا الص الا نمهدهتقناكو . هءامعأىنب رهءامعأ نما للةالولامظعم ناك

 ةيمئاهلاعارذلاب ضرآلان وحسم اوتاكو ةكم ىلإ ةفوكلانملايمألاو رانملا برض

 قيرطلا ىف اواعج دقو اذكهو نينثا مث دحاو ةللك هيلع نوبتكي ليملا مامت دنعو

  ميظع لمع وهو ىنايفلا كلت ىف لالضا) نوراسلا نمأي هب ًاراتم

 مثةريحلا ىلإ اهنم لقتنا مث الوأ ةفوكلااقسلا دهع ىف ةفالخلا ةدعاق تناكو

 .اهيف تاه ىلا ىهو هنيواود اهلإ] لقنو رابثألا ىلإ ًاريخأ لقتنا

 دنهمعلا ةءالو

 دهع ىلو هلعجو هدعب نم ةفالخلا رفعج ىبأ هيخال حافسلا دقع )م ةئس ىف

 كلذي دهملا بتكو ىلع نب دمت نب ىموه نب ىميع رفعج ىأ .:هب نمو نيلسم ا
 ىسوم نب ىمدع ىلإ هعقدو هتيب لهأ مهاوخو ةمتاخغ هيلع 5 بوث ى هريصو

 ةيل وت ىهو ةيمأ ىنب دهع ىف اهب قبس ىتلا ةه.ؤشلا ةطلغلا اذه هلعفي حاملا دس دقو
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 . ةقرفلاو قالخلا نم ةيمأ ىنب باصأام بابسأ نم تناكو دهعلا نيذثثا

 حافلا ةافو

 نفدو ١م ةنس ةجحلا ىذ 0مىامىفوتو رابنآلابوهوىردجلابحافسلا بيصأ
 .٠ ةةجدع نم دئاع وهو رفعج نأ هناقو ثتغلبو هرصق ىف رابثالاب

 روصنملا - ©
 و1.٠ ةنسةميمخاب دو ةمالس اهمسأ دلد مأهمأو لعن. دمحم نب هللا ددع رفعج وبأ وه

 ةفالخلا تضفأ املو . هعم نمبق ناك ةفوكلا ىلإ ةميخلا نم سابعلا ونأ لقتنا املو
 ىتلاةنسلا فو ةفالخلا ريبدت ىف دشالا هدعاسو ىوقالا هدضع ناك سايعلا ىنأ ىلإ

 مثيلا ىلع ًاريمأ كاذ ذإ ناكو رفعج ىنأ هيخال دهعاا دقع سايعلا وبأ اهيف ىفوت
 ىسومنب ىسيع هيخأ نبا رابتالاب هل ةعيبلا ذخأف زاجحلاب رفعج وبأو حافسلا ىفوت
 دعب ادئاع لزاتاا ىدحإب لوسرلا هيقاف هل ةعيبلاو حافسلا ةافو هلعي هملإ بتكو

 (0/ه؛ةنسةين وب ) هوخأ هيف ىفوت ىذلا مويلا ىف هل ةعيبلا تمت دقو. ججحلا ءاهتنا
 ربوتكأ مم ) ١٠م. ةنس ةجحلا ىذ عباس دحالا موي ىفوت نأ ىلإ ةفيلخ رمتساو
 مانأ ةتسالإ ةيلاله ةئس موب هتفالخ سن أكف (ولا/ه ةنس

 كلما دبع نب ماشهنب ةيواعمنء لخادلا نمحرلا ديع سلدنالا ىف هرصاعي ناكو

 .(ع(ا)لكل -مل)

 ىف ءرصاعيو ( م14 ايدج ) ناش مث فاربب نبا اسنرف ىف هرصاعيو
 . سماخلا نيطتطسق ةيفيطنطسقلاب مورلا ةكام

 روصنملا دهعل لاوحالا

 ةلودلا نماماع قام نكي مل اهمتاعد تدطوتدق نكست ملوهفالخلا روصنملا ىلوت

 باتفي فوخ ا ناكامنإو اهن» فاخب ةيقب محل قبت مل هنال نييومالا ةلود ةدئابلا
 تابج ثالث نم روصنملا

 ىف فرك ذلا ةهابت نم هل ناك 1 ىمالا ىف هل ع نب هتادبع همعةسفانم : ىلوالا
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 ةريزجلاوماشلا لهأو ناسارخ لهأ نم ةلودلا شويج سعأ ربدي ناكهنالو سايعلا

 روصنملارهظأ دقو مورلا مهب وزغيل هتافو لبق حافسلا مهءاع هىمأ ىتلا لصوملاو

 هل ةعيبلاو هيخأ ةافوب ربخلا هءاج امنيح لسم ىنال اذه هفوخ

 ةلوصلان مهل ىري ناك هنإف ةلودلا سس وم ىناسا رخ ا ملسمىنأ ةمظع نم : ةيناثلا

 روصنملا لثمو اكح الو ًارمأ هعم ىرب نكي ملام هيخأ ةايح ىف نكقلا ةدشو

 مسم ىفألثهناطاسو ةوطس وذ كيرش الا ىف هل نوكينأ هيض رمال هسفت ولع ىف

 رمأب لسم وبأ لقتسي نأ وهو هرطاخت رودي ناك امر رخآ آسمأ كانه نأ ىلع

 هناطاس وهف رصت تحت نوكي رخآ الجر هفالخال راتخم مث روصنملا علو ناسارخ

 سراف لهال رمال دوعيف

 بلاط ىنأنب ىلع لآ همع ىب نم هفوخ ثالثلا تاوجلا هذه ىوقأ ىهو : ةثلاثلا

 نس نبهللا ديعنب دمحم ميصخأو نيكم ناكم ساتلا بولق ىف محل لازءال ىدلا

 جر نأ فوختي روصنملاناكسفهنايب ىتأس ا1 بلاط ىبأنب لعب نسحنب دزنبأ

 هرضخمل هو هرخأَو ةايدحىف حس ماع هنأ هسجأو وها ديزب ناك ىذلاو ةنالخلاب ًايلاط هيلع

 مشاه ىب رئاس نه هدهش نم عم هللا دبع انبا مهاربإ هوخأ الو دمحم

 هءادعأب رضا نأ مزعف ءاهدلا وركملا : ةمهادعيو ةأرجلا ىلإ عمجب روصخلا ناك

 ًاعيمج مهم حيرتسي ىتح ضعبب مهضعب
 ىللع نب هللا دبع

 فرصناة زاغ هللا دبعوروصنملاةعيبب ىلع نبهللا ديعى] ىسوم نب ىسيد لسرأ
 لزت دقو روصنملا كإذب لع 0 ا ا نمي

 راسفهلنأ دبع برحل ءريسو ملسم بأ رضحتساف هتيواودو هتنارخ اع عمجو 0

 ةفولعلاو ماعطلاو حالسلاو دونجلا هيلا عمج دقو نار يب هللا دبع وحت لم وأ

 لهأوةريزجلاو ماشلا لهأ نم افلم هدن ناكو مرج قدنخو هحاصبأمو

 وحن مهْنم لتقف الطم ملسم ابأ اوأر اذإ ناسارخ لهأ هحساني الأ فافغ ناسارخ

 هنكلو هيف افلايم ددعلا اذهناكامب رو مهلتقف هتط رش بحاص رمأ افا رشع ةعبس

 هوح<ب الام راعلانم هسفن للجو هنوق نم عضعضف !ريبك اددع مهنملتق لاح لكى لع
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 ىلع لد امو . مرج مه رهظي مل هدنج نم مظد ءزج ىلع عيظفلا هئادتعاب نامزلا

 داوقلا رايك نم وهو ةبطحق نب ديمح هعم نءذلا داوقلا نفض نم ناك هنأ هم رح هلق

 ظوخ ركسعملاق هلتقي نأ ؤرحي مل هنكلو هنم حيرتسي نأ دارأف ةيسا.علا ةلودلا ىف
 باتكلاقومصاع نب رفز اءاعوباح ىلإ ههجوو اباتكهل بتكسف دنجلا ريغت نم

 باتكلاكفةعدخلا هذه مرغتال نمديمح ناك | وءهقنع برضاف ديح كيلع مدق اذإ

 مهلإ ىثفأو ريخلا مريخأف هةتصاخ نه اسانأ اعد هيفاه لع املو هأرقو ىتبرطلا ىف

 دخان أدي رأى إف ىعم رسيلذ برهو وجني نأ مكنه دارأنم لاقومرواشو هرمأ

 بهذيلو ىرس نيشفي الف ريسلا ىلع هسفن لمح نأ مكنم دري نمو قارعلا قيرط

 ديح لثماك:عادئاقهللادبع دقف كلذبو هباحانم سان كلذ ىلع هعبتاف بحأ ثمح

 لبقأت امصحو ًاركسعم اهذختاف نيبيصن ىلإ ليقأو نارح ةئيدم هللا ديع كرت

 هيلع دسفيال بردم دئد هعمو بورحلا سرام دق ةيهاد ناكو سم وبأ هنلإ

 رموأ ل هيلإ بتكسف هقئاصحلا هللا دبع عقوم لتحي نأ دارأف هريبدت نايصعلاب

 هذه نكت ملو اهديرأ امنإو ماشلا ىنالو نينمءاريمأ نكلو هل هجوأ ملو كلاتقب

 نيذلا ماشلا دنج نكلو همصخ دياكسم فرعي هنآل هللا دبع ىلع لطنتل ةليحلا

 نم هياع ردقنم لّقيف انمرح امو اندالب قأي اذهوكعم مق فيكم ل اولا هعم

 نإ هلتاقتوانيرارذو انمرح مئدنف اندالب ىلإ جرخن انكاواني رارذ ىسيو ائلاجر
 مكنيتأيل مقأنئلو مكلاتقل الإ هجوامو ماشلا دير يام هتلاو هللا دع محل لاقف اتاتاق:
 ماشلا ىلإ اهجوتم هللا دبع لحتر اف . ماشلا ىلإ ريسملا الإ اوبأو مهسفنأ بطت لف

 ملع هللادبع كلذ غلب او ىلع نب هللا دبع ركسعم لزت ىتح ملم وبأ لوحت ذئنيحو

 . ملسم ىلأ ركسعم لزنف داعو هياع تمت دق ةليملا نأ

 هلتحا ىذلا نيصحلا زكرملا نكلو ةدع لك أو اناسرف رثكأ ماعشلا لهأ ناك ٠

 رهشأةتس وحن نيقيرفلا نيب لاتقلا رمتسا كلذرو هودعةرثكه يلع ضوع لسم وبأ
 موب ناكاذإ ىح ماشلا لهأ ركسعمىف ةحجار ةوقلا نأ الإ لاج امهنيب برحلاو

 دقو ةلصافلا ةعقوأ لأ اهني تناك ومب ةئسس ةرخآلا ىدامج نم نولخ عمبسل ءاثالثلا

 نينسحلا ىلإ لسرأ هنأ كلذو رفظلا بستك اةورحلا هءاهد ملسم وبأ اف لمعتسا

 ةنميملافنكيلو ةرسيملا لإ اهرثك | مضو ةئميملا رعأ نأ ةنهيملا ىلع ناكو ةبطحق-
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 مضو مس ىأ ةنم.م ةلتاَه هنرسيم ىرعأ هللا درع كلذ ىأر ايلف كيامأ ةامح

 رم نأنسحلا ىلإ لسموبأ لسرأ ملم ىأ ةرسيمءازاب ةنميملا ىلإ اهدونج رثكأ

 اهومطغ ابيلعاولمف ماشلالهأ ةرسيم ىلع ةنميملا ف قبي نم عم اولمحيافباقلا لهأ

 ٠ ةعزهلا تناكف ناسارخ لهأ مهبكرو ةئميملاو بلقلا لهأ ءاجو

 نيدايم ىف مهمسا ولعو مئاه ىن فرشب ىرليال العف ىلع نب هللا ديع لعف انهو

 .نكلو لتقر أر فظ امإف ةيبآلا مهسفنأ هلمتحتال اراع رارفاا نو رب اوناك مهنإةلاتقلا

 رارفلانرف تومت ىتح لتاقتو ريصت نأ ىرأ لاقف ىرئام هداوق دحال لاق هللا ديع

 ملف رفق توم انم عزج ناورم هللا حبق تلقف نأ و ره ىلع تبع لوقو كلثمي ميبق

 ملو سانلا نمأف مله وبأ هاوت>اف هركسعم اكرات قارلا ىلإ رفو ىأرلا اذه هيجعي

 ءامرتع فكلاب رمأو ادحأ لقي

 ماقأو هاوآف ىلع نب ناماس هاخأ اه ريمأ ناكو ةرصبلا ىلإ راس هناف هللا دبع امأ

 هتلاديع ص'خثأ, هرمأي ناملس ىلإ لسرأ كلذيروصنلا ملع املو ايراوتم ةدم هدنع
 هبمدقىحناملس هبجرقت هب قثووهيضرامهللادبعل نامآلا نم هاطعأو هيأإ ىلع نبا

 لسرأو مهضعب لتي رمأ مث هعم ناك نم سيحو هسبح رمأف !موقنس روصنملا لإ

 ١497 ةنس تام ىح هسيحمىف هللا دبع رمتساو كانهاولتقف ناسا ر خىلإ مهنم نيرخآ

 لودلا سيسأت ىف لمع ريكأ هديىلعناكىذلا لطبلا كلذ ةايح ةمئاش تناك هذه

 نع مج الو ةيهأ ىنبنم اياقيلا كاله)ىف عئاظفلا ربكأ هدب ىلع ناك اك ةيسايعلا

 مهضارق أذ يفنتل ركملاو عادخلا ووذ اهباإ أجاي ىلا قرطلا هذهنم انروفن راهظإ

 روصنملاناف مهتمأ ىلع رشلا بلجت ىنلا ةثيبخلا جيئاتنلا ىلإ ني رظان ريغمهكلام ديبأتو

 .ةريبه نب انامأب ف ختسا اكاهب فختساوهتلادبعل اهاطعأ ىنلاقيثاوملا كلتب أبعي 1

 نم هبرهب ماتخ رش هيايح تح هللا دبع نإ لوقن نأ نع مجحن ال انا اك كلذ لبق

 ةيندلا نوضريال اهنيبو مهنيب ردقلا لاح اذإ مثاظعلا بالط ناف لاتقلا ناديم

 مهببس مهتاب لهأ قحليو مهقجلي ىذلا راعلا نود نوتومبو مهسفنال
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 ةكوشلا بحاص حبصأ هنآل ىح وهو ك-١1 ىلع نيمطيال ىذا ىناثلا ودعلا اذه

 صآلادازىذلاو ؛ كلذ ىلعريصلا هتك نم روصنملا سيلو ةلودلا ىف ناطاسلاو

 ممصق هيلإ تدرو اذإ اميروتس وهيتك مرتعال مسمابأ نأ هيل قلأ دق هنأ هدئع

 لسرأ ةمب را مات دعب هنأكلذو ملم ىأب اق ىقةييرلا تعقوأ ةثداح تلصح

 لوس رلا درو املف هللا دبع نمتمنغىتأاا مئاغملا ىصحيل الوسر هلبق نم روصنملا

 لوسر وه امن] هينذام هل ليق نأ الوللوس رلا لتقي داكو ملسم وبأ بضغ ركسعملا

 لاوهالاىلعنيمأ ريغءامدلا ىلع انيءأ نوكأ لاقرهل ءاج امهتسك-ع ملو هليبس لع

 هفوخلهنم ةبير لقأ لمابأ لخدتنأ بحي نكي مل ء روصنملا ريخأو لوسرلا داعف

 اهراصتخا ديرب دئادش ةاناعم دعب ىلإ هنمنكمتيالكلذبو ناسا رخ ىلإ ىضمب نأ

 نمكل ريخ ىهفماشلاو ره«كتيلو دق ىنإ) لسم ىنأ ىلإ بتك كلذ نم نمأيلو

 نينم اا ريمأب رقب نوكست ىت> ماشلاب مقأو تببحأ نم رصم ىلإ هجوف ناسارخ

 قيلويوهلاقو بضغ ملسءابأ باتكلا ءاج الف (بيرق نم هتيتأ كءاقل بحأ نإف

 اعمجةريزجلا نم لبقأو ناسارخ ىلإ ىضملا ىلع ممسو ىل ناسارخو رصمو ماشثلا

 عاقيال ءاهدلالامعتسا الإ قيي ملهنأ روصنملا ىأر : ناسارخ اديرم فالخلا ىلع

 بتكو زئادملا ىلإ هجوتفاهتجيقن ملعتالءاوعشاب رح ريشي ال ىتحدل هيصتي خف ىف لسم ىنأ

 هقلاهم رك أنينموملا ريمال قيبجل هت1) لهوبأهيلإ بتكسف هيلإ ريصملاب ملسم ىنأ ىلإ
 نوكيام فوخأ نأ ناساس لآ كولم نع ىورت انك دقو هنم هللا هتكمأ الإ ودع

 كدهعب كل ءافولا ىلعنوصي رح كب رقنم نورفان نحتفءامهدلا تنكس اذإ ءارزولا

 نإف ةمالسلا اهنراقت ثيح ديعب نم اهنأ ريغ ةعاطلاو عمسلاب نوبرح تيفوام

 تضقت اهتدارإ كسفن ىطعت نأ الإ تيبأ نإف كديبع نسحأك انك كلذ كاضرأ

 بلقفالاعتشا راثلا داز امم باتكللا اذهو ( ىسفنب انض كدهع نم تمرأام

 الالدإةفيلخلل انرق هسفن عضو ىتح ةوقلا نم هلام لدم لجر باتك هنال روصنملا

 تمهف دق) روصنم لا هيإإبتكف ةيسابعلا ةفالخلا ماعد ةماقإ ىف هتقباسو هزكرمب

 بارطضا نونمتي نيذلا مهكولمةششغلاءارزولا كتل وأ ةفص كتفص تسيلو كباتك

 هكسفن تيوس ملف ةعاجلا ماظن راثتنا ىف مهتءاراماف مهئارج ةراكل ةودلا لبح
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 ىلع سمآلا اذه ءابعأ نم تامح امي كعالطضاو كتانمو كتعاط ىف تنأف مه

 كيلإ لو « ةءاط الو عامم كتم تيجوأ ىنلا ةطيرشلا عم سيلو هب تنأأم

 نأشالأسأو اهلإ تيغصأ نإ اهيلإنكستلهتلاسر ىعوم نب ىسيع نينمؤملا ريعأ

 برقأودكوأ كتيندب دسقفي اأن دجبما هنإو « كئيب و هتاؤزتو ناطيشلا نيب لوح

 ( كيلع هحتف ىذلا بابلا نم هبط نم

 هرمأو ىزورملا ديمح ابأ هعم هجوو قسوم نب ىنيع عم باتكلا اذه لسرأ

 كل لوي هل لاق ىنأ إف هينم نأو ادحأ هب ..ملكرام نيلأب لسانا م 5 نأ

 تاكوذإ ا ملواقاشم تيضم نإدقت نهءىرب | 1 مانا كبل نينمزاا ريمأ

 ولوهتض+ل رحبلا تضخ ولو ىمفتب كلاتقو كيلط لأ مل نإو ىارس دحال كرما

 . كلذ لبق ترمأ وأ كلتقأ يد كءارو اهتمحتقال راثلا تدحوقا

 ريكذتو ةديصت هيق اقيقر امالك هءلكف ملم ىأ ىلع درو ىتح ديح وأ راس

 هيلع 'رراشأ:هيصتخم مسمودأ راثتسافةملكلاق ب رفت نه فيوختو مامإلا قرقح

 ديمح ىنآللاةةعقوام هسفن ىف عقونأ دعب هنمأيدعي ل هنآلروصنملا ىلع مدقب الأب

 ةريخالا ةلاسرلا ديمحو بأ هغاب ذئنيحوهينآ نأ ىنأر نمسيلف كبحاص ىلإ مجرا

 ىلإ اولصو مهاذإ نيجلانم فئاط مهي رعي ةربابجلا ءالؤه نال لسم وبأ اهل مجوف

 ةري>هدازىذلاو نيايومنخم هتاعجروصنا |نم ةيساقلا تالكلا هذه لثف مولع ةق

 اسارخ نم سم ىنأ لامآ فءضي ىذلا يظعلا ريب دتلا نم روصاملا هلعفام أك ايتراو

 ناسارخ ةمامإ هيطعيناسارخد ذي ىلع ملص ىنأ ةفيلخىلإ بتك هنأ كلذ اهدونجو

 رابخألا هتغلب نيح هيلإ بتكفل م ىنأب هتاص عطقب كلذ نمر بك أءىش الو شاعام

 هللاىلص هيبن تيب لهأو هللا ءافاخ ةيصعمل جرخت مل انإ ) ناسارخ ىلإ ةثيحب برقب

 ءىجنيح باتكلا اذه ءافاوف (هنذإبال]نعجرت الو كمامإ نفلاخت الف سو هيلع

 دصقيو ناسأر خ نع ههجولوحن نأ نم ادب د ملو ايعركلذ هدازف روصاملا ةلاسر

 سعال انمأآ لج رلان رك نأ بيكا كلو مميأ 00 روصنماناكءروصنملا

 لخداذ]ىتح هوقلتف مشاهىنوسانلارمأ نئادملا مهوب أ براقادلف ءافجلا نم ءىشب

 ءاثعو ليزيو فرصتي نأ مأو فيخمءىش هب وشيالامالس هيلع مسو روصنملا ىلع

 ةعبرأب ءاخ ةطرشلا سيئر كيهن نب ناهثع سمأدغلا ءاج امو . ةليل حيرتسيو رفسلا



 اواتقفاوبرخ قفصوه اذإف قاورلا فلخ اونوكي نأ مىمأو سرحلا نم لاجر.

 نع هلأس عرش هنأ هريبدت مام نمو . هثدحب لبقأف هيلع لخدف هاعد م . سم يأ

 روصنأ !لاقفدعم وه ىذلل امهدحأ اذه لاةفىلع نب هتلادبع عاتم ىفامهباصأ نيلصن

 كلذ لعف اهت]و هشارؤ تحت هعضو مث رفعج وبأ هزهف ءايإ هلوانو هءاضتتاف هينرأ

 اهذخأءايش أنعهلأسي راصمثرشلاب سحأ اذإلسم وبأي كتفي نأ هسفن ىلع نمأيلا
 تحبصأ اف اذه عد لاقف اغارم ناسارخ هدصق بيس نع هلأس ريخأو هيلع

 ةعب رآلا سرحلا كداوأ جر هيديب روصنلا دئايح قفصف هللا الإ ًادحأ فاخأ

 مس ىبأعم لبقأ ىذلا عفلبا قرفينأ دارأ مث .هسفن تيهذ ىتح ميفويسب هوروتعاف

 شيج ىف نيذلا داوقاا ىلإ لسرأ م”فىالخلا ىفريكفتلا نع مهتملأ زئاوج مهاطعأف

 .اوضر ىتح دنجلا عييمج ىضرأو ةينس رئاوج لسم ىنأ

 ملو هيف كراشيال ىذلا قيقحلا هناطس أدتبا هنأ روصنمللا فرع مسم ىنأ لتقبو

 , هماقم نوموقي داوقلا نم نيريثك هرظذ مامأ ىأر هنآل لسم ىنأ ىلع سأو

 اوسسأو ءافاخلا اوهدخ نيذلا داوقلا غباونىلإ راكفألا هبفن نأ ىرورضلا نه

 نأ كلذ ببسو ملس» ىبأ ةايح هب تهتناام لثمب بلاغا ىف مهتايح توتنأ مهكلم
 عساولا ناطلسلاو ةءومسملا ةماكلا ىوذ آلا ئداب ىف اونوكي داوقلا ءالؤه

 دنجلل نومد-ةي نيذلا مثو عئاتولاو بورحلل نورشابملا مم مهنآل مدونج نيب

 ةلودلا تماقو ةرهابلا تاراصتنالامهيديأ لعتمتو ظحلا مدعاس اذإف مهتارطعأ

 نوري مهنآل هدنع نوفقي دح ةلوالا ىف مذوفنل نكي مل مهمز> ةدشو مهسأبب
 ةمهلا ديعب ةفيلخلا ناك اذِإف هوادب ىذلا مدوهجب لضفب مهبحاصل ءاج ام] ىمآلا
 اذإ وضع ىلع هل ةرورضلاهتأجلأ اذإو اذه لك لمحبي نأ هعسي ل داؤفلا ىذ

 ًاحفصب رضي نأمتاغلا دئاقلا ةعيبط نمسيلو.اه زاهتن|نعرخأتي ملةص رفلاهدنكمأ

 . اهكاردإ] تقو ةركلا ءانتجا نع لزانتيو راثألا نم هل امع

 فارتعالا نع رخأتنوهقح هسخبالديدشلا فسعلانم مس أ نم ادبام عمو
 تيهذىلا اياحضلا تناك ولو ماظعلا لودلا اوسسأن يذلا لاجرلا غب اون نم ناكهنأب
 ةريثكء امدكفس هنأ الإ ساوسلا رايك ن م هانددعل ىحض امب لقأ ةلودلا سيسأت ىف

 تابثلاو ةعزعلاوةوقلابهفصن اذه لثف مهتملا سفن ,قاهزإل ةيفاك هرظن قةمهتلا تناكو
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 ىلع همودق ف ملسم ىنأ نم لهجأ تيأرامو ةسايمسلا نمسح هفصنال نكسللو ءامدلاو

 لوق ركذتأ هلوةب ةوعدلا خيش ريثك نب ناملس ىلع هب جتحاام دعي روصنملا

 نوكي الفأاجاواهب لمعلا ىرب ةدعاق هذه تناك اذإف.هلتفاف هتمهتا نم ىل مامإلا

 امداق ناك أَ وهف لتقلا هقاةحتساو هيف ةبيرلا ىلإ وعديام رفعجىأ عم هعنص |مف

 .بارغتسالاو رظنال الحهلتق نوكيال اذل و هذفنام ًاريثك لصأ ىضتةمب لدقلا ىلع

 ٠ ( نوبسكي اوناك ام انضعب نيملاظلا ضعب ىلون كلذكو

 ىلع نب نسحلا وابو هللا دبع نب دمح

 .نيعم نيدلسملا مامإ نأ ىرت ةقرفةمالمثاقرف اوناكت ديلا لآل نيعيشتملا نأ انمدق

 نولوتي اوناكو ةيمامإ ءال هو لس و هيلع هللا للص دم تنب ةمطاق دلو نم صنلاب

 ىرت ةقرفو . قداصلاب فورءملانيسحلا نب ىلع نيدمع نب رفهج روصنملا تقو ىلإ

 ةيمامإ الهو مسالاب ال فصولاب نيعم هنأ الإ ةمطاق ىنب نه نوكينيملسملا مامإ نإ
 نيؤوص وم اوناك تم ةمطاقىنب نم هسفن ىل] اعد نم لك عم جورخلا نوري ةيديز

 مثو كلذ ريغو عرولاو ةعاجشلاو معلا نم مامإلا ىفن وكت نأ بجاولا تافصلاب

 ةمطاف ىنيبديب#: ريغ نم تيبلا لهأةمام] ىرت ةقرفو ىح هناو ىلع نب ديز ءارصن

 ميااقالا نم ريثكف نيت رشتنمنايلوآلا ناةقرفلا تاك قبال ف اورصن نيذلا مثو

 نإ تناك اهنأل ةمه هاه مأ روهظ ليق ةيسابعلا ةوعدلا تناكو ةيمحيألاو ةيب هلا

 اهتاعد رفظب ةيسايعلا ةلودلا ترفظايلف ماس و هيلع هللا لص تلا تب لهأ نم اضرلا

 ةيمأىب اودع اكرمألل نيبص اغمردعو ةفالخلا نييولعلا نم مهمع وتب مهيلع سفن

 هندكلو ٠ ةيماعإلامامإ قداصلار فعج امعدح أن الجر كلذ ىف مهمظعأو مهابق نم

 ةصرفريمل نال ةنيكسلا ىلإ دولخلاب هباصأ ىصوي ناكو انك اسك رحيل و مهام ىضر

 اذهو بلاط ىنأ نب ىلع ني نسحلا نب دي زن, نسحلا نب هتلادبع نب دح امهينامو . ةلوقعم

 رخاوأف اهل هوعباب و ةهالخال هويختن !مثاهىنب نأ نم هرهعز امل ىمآلا ف عمطأ ناك
 عيابي مل ةيسابعلا ةلودلا تءاج اءاقروصنملا رفعجوبأ هعياب نم ناكو ةيمأىن دهع

 مئاهوشب ةنيدملاب هرضحهيخأ دهعف رفعج وبأجحاملو رفع ىبال الوسابعلا ىنآل

 هلادبعنيدايزهل لاف امهتعروصنملا لأسف مها اربإ ءاخأو هللا ديعنب دمع الإ ًاعيج
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 الماع هاقبأو امهايإهنمضف امم.كينآ انأ امهسمأ نم كمهيام ةئيدملا ريمأ ىتراحلا
 لوقيف دمت نع هلأسيف هيلخم مهلك الجر الجر مئاه ىنب اعد هت] م“ . ةنيدملا ىلع
 ىلع كفاخي وهف مويلا لبق نأمشلا اذهبلطي هتفرع دق كنأ لع دقنينمؤملا ريمأاي

 نبدي زن نسحالإ ةلاقملا هذه هبش أ ام وةيصعم كل بحال و افالخ كلدي ريال وهو هسفن
 ظَتبأَف كيأر رف كيلع هبوئو نمآ ام هللاو لاقو هربخ هربخأ هنإف ىلع نب نسح

 . مانيال نم هلوش

 هيب أدنعامجأ رختساودسحم نعرابخالا فرعيل ليلا عاون أ, لاح روصنملا راص

 4. ةنس جح هنبا ةين فرعي هللادبع نأ ملع املو هرايخا نم نسح نب هللا ديع
 هسيدحو هب ذك روصنملا نقيتد امم مع هدنع نأ ركنأف هيذبأ نع هللأ دبع لاف

 . هلاومأ رداصو

 هلزعفيهاربإو دمحم ىلع لوصحلاىف اقدص دايز نيا نم كلذ دعب روصنملا 7 م

 هياط ىقةقفتلاف هديظسو ىرسعلا هللاديعنبدلاخ نب دمحم ةنيدلا ىلع هلش لوو

 لصي لفاهجراخو ةنيدملا ىفأ ريثك امتع ث حو ليبسلا هذه لاملانم ريثك قفنأخ

 نوكيل ريبزلا لآ نم الجر ةنيدملا ىلوي نأ هءاع ريشأو روصنملا هلزعف ةجيتن ىلإ
 الا ىف دجلاو ديدشلا ثحبلاىل] هل اقئاس ةوادعلا نم ىلع ل آو ريبزلا] آ نيدام

 مثودعوىوددب ىيب لهأ نم راثأالأ هللا دهاعأ لاقو روصنلا ىنيع ىفاذه قرب مله

 نب نامعنب حايد ةئيدملا ,إع ىلوف برعلا كيلاعص نءاكولعص مهياع ثعبأ نكلو

 بارعآلا فسع ىلع مزاع وهو ١44 ناضمر رهش ىف ةنيدملا دروف ىرملا نايح
 دلاخ نب دمحمب ناهتسا نأ هلعفءىثلوأ ناكف مدنعهتلادبع نب دمحم ىفختسي نيذلا
 قلىت>ًابلطهتادبع نب دمحم قهرأ مل هيتاكو وههب ذعوأرلاو هلبق ناك ىذلا ىرسقتلا

 : كلذ ىف لاقت ةئيدملا ةالو نم هفالسأ دبع ىف اهاري ناكام دئادش

 دادحو ىفارطأ يكن ىجولا وكشي لابرسلا قرخنم
 دالجلارح هركينم كاذك هب ىرزأو فوخلا هدرش

 دايعلا باقر م>توملاو ةحار هل تواا ىف ناكدق

 الجر رشع ةئالثوحن ميلك نسحلا ىنيذخأب ىماف دمحم قاهر] ىف روصنملا دازو
 قموعو ىف أتاح د قى اه لاقودته همأىإءاج كلذب دم ملع الو ةنيددملاب مهسيحو
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 تركلتف ٠ مهنع ىلذ نأ ىسعف مهديأف ىدب مضأنأ تمض دّمأ وهن مه ةقاط الام

 هللا ديع اهآر املف اهل تذأع لوسرلا ةئيهكنجسلا تءاج مث ًاراطأ تمبلر دنه

 .نأرجرآلى] شاوذ رصن لبالك لاةفدمحلاق اءهتريخأفاهيل] ضهتفاهتبثأ دمح وبأ

 -تفرصن او هللا كيد ازجرو نإف هيقدجيلو أ ىلإ عدياف هل ىللوق |ريخ هن هللا مسي

 3 هئافتشا ىلع دمع متو

 ملال ) ؛ ع ةنسر ةعج وأ اهتلل ىد>ةئيدملاب حاير دنع نيمرحم نسوح وش لو م

 صخشأ وقارءلاىلإ مهلمحت صأميهاريإهيخأو دمع ةهج نم هتاع دربي ام مدنع دج

 مهمال نسح نبدي ز نب نس> ىنب وخأ و هو نافع ند ناممع نم,« رمت نب هللأ دبع نب دمت مهعم

 ااولح هتلب !ىلع هرهص هللا ديع ند معاربإناكو لعن نيس تأب ةمطاف اعيج مهمأ

 اوسبخ قارعلا مهب ىتأى تح نوكسيام رش ىلعمهب ريس ولاثاآلاو لالغالاب نيدرةم

 .لمعتسادقو : تارفغلا ربت ىلع دادغب ىلي ام هفوك-!!قرشدلب وهو ةريره نبأ رصف

 دمحم عمهعئاظف مظعأ ناكو هريطست ىلع ناسنإلل ةفاطالاع عئاظفلان م روصتملا مهعم

 مرزاك |تامزنأ ديدقلا سدحلا اذه ةجرتن تناكو « ناثعنب ورععنب هللا دبع نبأ

 ة:ةنءاماقتن!اوجرخ مه ابءاب روالي رت ايندلا اولم سايعلاىب نأ عم سبحلا ىف

 مولاتقلانيدايمىف اولتفام] هالؤهوديز نبىحو نسح نب ديزو ىلعنب نيسحلا

 هب بهذ ىذلا عيظفلا لكشلاب ىلع لأ نم ًادحأ ةيمأ ونب لقي لو نوجراخ

 سايعلا لآ نم مهمع ىف دهع ىف نسح وئب

 ثدحتو ةنيدملا روهظلا ىلع دمح مزع نأ عئاظفلاهذهو جارخالا | ذهةجيتن تناك

 دم لخد . لجومف كلذل هتدعدعينأ بحأوةئيدملا ريمأ حاير هن معو كلذب اهاهأ

 ةنيدملا لهأهموام, ملو هيف نم جرخأو هحتففنجسلاق أذ لجر ١6 .هعمو ةئيدملا

 ىلوتسانأدعبو غهةنس جر نم مويلوأىف هجورخناكراحايراواذخو هوناعأ لب
 ةيغاطلا رمأو انرمأ ناك هنإ سانلا اهيأ ) لاقو مرا ريثم دعص دلبلا ىلع
 هف هللا ادناعم اهانب ىثلا ءارضخلا ةبقلا هئانب نم مكيلع فذ ملام رفعج ىنأ هقاودع

 نإ ءىلعالا كبرانأ لاق نيح نوعرف هللا ذخأ امت]و مارحلا ةبعكسلل اريذصتو كلم

 مهن[ مهلا نينم وما راصنالا نيل والا نيرجاهملا ءانبأ نيدلا اقهيمامقلاب سانلا قحأ

 مهللا تنمأ ن٠ اوفاغأو تفخأ نم اونمآو كلال+ اومرحو كمارح اولحأ دق
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 نيب تجرخامش!و ىنإسانلا اهأ ادحأ مهنم رداغتالو ادد مهلتقأر اددع مهصحأف

 هذه تّدجام هللاو ىسفنل مترتخانكلو ةدش الو ةوف لهأ ىدنع منأو ريظأ

 ( ةعببلا هيف ىل تذخأ دقو الإ هيف هللا ديعي رصم ضرألا فو

 روصنملانأءاقيلا تع هتوعدنأ مبفي هلعجوطاغلا اذهىف ادمحم عقوأ ىذلا ناكو

 دمج ناكفهعم مهنأ هنوربذو روهظلا ىلإ هنوعدب هداوق نسلأ ىلع دمحم بتكي ناك

 أطخ هداز امو . نقلا اذه نظي هلعج ىذلا اذهف مهلك داوةلآىلإ لام انيققفاول لوقي

 ىذلا مويلا ىف ةرصيلاب جرخي نأ مبهارب] هرخأ عم اقفتم ناكهنا هسفن ةرق ردق ىف

 نكللو هدضع ىف كلذ تفيف رفعج أ امهيمأ لوب ىت> ةتيدملاب دهم هيف جرخم

 مل امهنأةجيتنلا و دايعملا قبس آدم نأ وأ هباصأ ضرمل مويلا اذه جرخي مل ميهاربإ

 صاخاذإهن إو هسفنىف همبف لبق نمهييصنام ناسفإلا ىلع رطخ مظعأو اءد اجرخي

 ىر حك رم تسب ىهروةئي دملاب ًاروصح هسفن لعج هاك كلذ نع *لضو هنأ ىلع

حملا لمت هلق اهجراغ نم امتامحو اليوط عافدلا ىلع هم قى نأ دياقأأ نك
 راص

 رضعج ىلأ مثغ هيف نوريال !وناك مهنإف رفعج ىلأ ىلع ةئيدملا لهأ نيعأ ىف هعقري

 اليبس كلذ ىلإ دجوامهينجتي و ءامدلا كفس هركي ناك لب لظلاو فسعلل هليم الو

 ىتفتسا الو : ىدهملابو ةيكرلا سفنلاب مدنع بقاي كلذل ناكو سانلل ريخلا بحيو

 روصنملا ةعيب انقاتعأىف نإ هل ليقو دمع عم جورخلا ىف ةرجفلا راد مامإ كلام

ض عم ديفيال هلك اذه نكللو نيك هركم ىلع سيلو نيهركم متعبأ اعإ لاق
 فع

 أذهى تجرخ دق كنإ رهظ ال ىرسقا دلاغ نب دمع هل لاق اذلو ىمءيبطلا زكرملا

 ا افىعم ضبناف اهطعواعوجهلهأ تامل هباقنأ نم بق:ىلع فقو ول هللاو دلبلا

 هجورخب روصنملالع امو : كلذ هيلع أف فيس فلأ ةئام هبرضأ يح رشع ىه

 لاف ةنيدملا لاق ؟ نيأ لاقف . دمع جرخ نادملا ديعنب هللا ديبع نب حيبرلل لاق

 لاجر الو ددع ريغ ىف جرخ هللاو كله عيبرلا

 اهلا و- |ىع ريل ةفوكلا ىلإ راسف دادش ءانبب الْعَتْشِم ربل اهغواب نيح روصنملا ناك

 اهباوبأ لفق أذ دمة دعاسمل اوج رخي نأ مهنم اخو ىلع لآل ةءيش اهلهأ نآل هسفنب
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 برحلا لبق ادم لساري نأ بحأ مث ءدحأ اهلخدي الو دحأ اهنم جرخبال تح

 هللأ دع هللا دبع نم ميحرلا نحرلا هللا مس ) هتخسن هذه اياتك هلل] بتكف

 هلوسرو هللازوب راح نيذلا ءازج امتاقدمب امأ ء شاديع نب دمع ىلإ نينمؤالا ريمأ

 نم مهلجرأو مييديأ عط# وأ ارياصي وأ اولتقي نأ ًاداسف ضرآلا ىف نوعسيو

 مظع باذع ةرخآلا ىف مهلو ايئدلاف ىزخ م كلذ ضرآلا نم اوفني وأ فالخ

 هللا دهعكلو ٠ محر روفغ هللاثأ اوملعاف 0000 لبق نم اوبان نيذلا الإ

 كنءؤزأ نأكي اعردقأ نأ ليق نم تبدأ نإ لس و هيلع هللا ىلصدم# هبت قد وهقاثيمو

 كيطع أ نأو كتعيش ميجو كعءباتو كعناي نمو كتوخإو كدلوو كسفن ىلع

 تاجاحلانمتّدام كل ىضقأو تّنش ثيح دالبلا نهكلزنأ نأو مرد فلأ فلأ

 مكنم ًادحأ عبتأ ال مث كراصتأو كتميشو كتيب لهأ نم ىتج ىف نم قاطأ نأو

 دهعلاو قاثيملا ند كل ذخأي نم ىلإ هجوف كهتل قثوتت نأ تّدش نإف هوركمم

 4 مالعلاو تيحأام نامآلاو

 ىدهاأ دمحم هللا دبع نم مي>رلا نمحرلا هللا مس رز هللا ديعنب دمحم لإ بتكف

 كياع اولتننيبا|باتكسلا تايآ كلت مدطدعب امأ .دمنب هتلادبع ىلإ نينم ومما ريمأ

 لعجو ضرالا ىف الع نوعرف نإ نونمؤي مودل قلاب نوعرفو ىموم أبن نم

 نيدسفلا نم ناك هنإمءاسن ىحتسيو مثءانب ٌآ حيذي مهنم ةةئاط فعضتنس اعيش اهلهأ

 نيثراولا مهاعجنو ةمئأ مهلمجيو ضرآلاف اوةعضتسا نيذلا ىلع نمت نأ ديرنو

 نورذحي اوناكام مهن امهدونجو نامادو نوعرف ىرتو ضرآلا ىف مه نكمنو

 امنإ كن أواقحقملا نأ ملعت دقوىتتيطعأ ىذلا لثمنامالا نم كيلع ضرعأ انأو

 ناكمالسااهيلع ايلع انايأ نإو اناضفب هرمتبطخو انتعيشب همف متضهنو انب هومتبلط

 نءدحأ سيل هنأ تيلع دقو ءايحأ نحتو انتود هومتثرو فيكف مامالاو ىصولا

 مأ ونبان[واتيبسو انيسنو انثيدحو انعدق لثع رخفيال واناضف لثم تع مثاهىن

 ةمطاف هتفباوذب وك: رد ةيلهاجلا ىف وربع تقي ةمطاف ملسو هيلع هللا ىلص هلأ لوسر

 مو مجملا ىندلت لأب اأو امأ مهريخو ايسن مشاه ىب طسوأ انأف كدب نم مالسإلا ىف

 نييينلا نمىتدلو ف انل رات لزب م ىلاعتو كرابت هللانإو دالوالا تاههأ ىف فرعت
 مراك أو اءلع مهعسوأ ءامالسإ مهءدقأ هباكصانهو لس رهيلح هتلاص دمحم مهلضفأ
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 هللاب نمآ نهلوأ دليوخ تنب ةحبدخ نهاضفأ مهئاسنهوبلاط ىأنب لع ًاداهج

 مالسإلا قنيدولوملانموةنجلا لهأ ءاستةديسو نولضفأ هتانب نمو ةلبقلا ىلإ لصو

 نآونيتمارلع دلو اهئاه نأ تيلع دق م“ ةنجلا لهأب ايش اديس نيسحلاو نسحلا
 نمنيترمىدلو ملسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر نأو نيترم نسحلا دلو بلطملا دبع

 عفرأى دل وفرانلا يف ىل راتخا ىح ىل راتخي هللا لاز اف نيسحلاو نسحلا ىدج لبق

 رارشالا ر يخنباو رايخآلا ريخنبا انأفاباذع رانلا لهأنوهأو ةنجلاىف ةجردسانلا
 نأ تعب ىف تلغد نإ هلا دهع كلو رانلا لهأ ريخ نباو ةنجلا لهأ ريخ نداو

 وأ مسمل ًاقحوأ هللا دودح نم آدح الإ هتبصأام لكو كداوو كسفن ىلع كنمؤأ

 نامآلا لويقل ىرحأو كنم دبعلا ىقوأ انأف كلذ ىف كمزلياب تيلع دقُذ دهاعم

 كبع نانأ مأ ةرييه نبا نامأأ وه تانامآلا ىأف ىلع تضرع ىذلا كنامأ امأت

 ٠ 6 مالسلاو ملسم ىنأ نامأ مأ ىلع نب هللا دبع

 نينم ولا ريمأهللا ديع هللا دمع نم ميحرلا نحرلا هللا مسي ) رفعج وبأ هيلإ بتكف
 ءاسفلابكرقنلجاذإف كمالك ىتغلبو كباتك ىناتأدقف دعب امأ هللا دبع نب دمح ىلإ

 ءايلوألاوةبصعلاك ءابألا الو ةمومعلاكءاسنلاهللا لعجي ملوءاغوغلاو ةافجلا هه لضتل

 مالسلا هيلع هيبن نع هؤانث لج دقف ىتدالا دلولا ىلع هب أديو ابأ معلا لعج دقلو
 ثعب ىلاهتوكرايتهتانأ تدلع دلو. بوقعيو قاح]و ميهارب ] ىابأ ةلم تعبتاو

 نانثا هب رفكو ىبأ امهدحأ نانثا هباجأف ةعبرأ هتمومعو سو هيلع هقلا ىلص ادمحم

 باسنالا برق ىلع نيطعأ ولف نهتابارقو ءاسنلا نم تركذام امأِف كوبأ امههدحأ

 ءاش نههنيدل رات هللا نكلو بهو تفب ةئمآل هلك ريا ناكل باسحالا قحو

 ىلإ ًادحأاهدلو نم دهب ملهتا نإف بلاط ىنأ مأ ةمطاف نم تركذام امأف هقلخ نم

 لوالاوةرخأآلا ىف ريغ لكب مهالوأب اطملادبع نيهللا دبع ناكل لعف ولو مالسإلا

 هللان كلو تدبحأ نم ىدبتال كن ]لاف كلذ ىأهقانكل وًادغةنجلا ل وخد مهدعسأو

 ةمطافو بلاط ىنأنب ىلع مأ دسأ تب ةمطاف نم تركذام امأف ٠ ءاشي نم ىدع

 نيلوالاريخخنيترمنسحلادلو بالطملا دبعنأو نيترمآيلع دلو ًامئاهنأو نسحلا مأ
 ٠ باطملادبعءدليملو ةدحاو ةرم الإ مشاه هدلي مل لسو هيلعهتاريصدمحم نيرخآلاو

 لاقتكلذىبأ لجورعهللا نإفهللالوسرنب1كنأ نم تركؤام امأوةدحاو ةرم الإ

(6) 
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 هعتباونب مكنكلو ( نييبذلا اخر هللا لوسر نكلو كلاج رنمدحأا.أ دمحم ناكام)

 ةمامإلا ثروت فيكف مو: نأزوحيالو ثاريملا زوجتال اما ريف ةبيرق ةيارقل اهنإو

 'اليلاهنقدو رس اهض رهو مصاخت اهجرخأف هجولكب كوبأ امي بلط دقلو اهايق نم

 مس وهيلعةتاىلصهقلا لوسر ةافو كوبأ رضح دقلو نيخيشلا مدقت الإ سانلا ىأف
 .باصأ فذاك مهفكابأ اوذخأي لفالجر الجر سانلا ذخأ مثهريغةالصلاب رمأف

 ريبزلاوةحلط كاب أب راحو نام ابو ناهثع نمحر لا دبع عباب اهنع هعقد لكف ىروشلا

 . نسحلا كيب أى[ ك دج رمى ضف أو هدعب ةيواعم عيايمثهنو ددياب قلغاق هتعيب ىلإ ادعس اعدو
 رمآلا عفدفةنيدملال] جرخو هتعيش هيد ىف مسأو مماردو قرخي ةيواعم ىلإ هلسف

 .هكلوق امأف. هومتعب دقف ءىث مكل ناك نإف هلح ريغ نم الام ذخأو هلهأ ريغ ىلإ

 الو رايخر شلاق سياف اءاذع رانلا هأ نوهأ كابأ لعؤ رفكلا ىف كل راتخا هللازإ

 درتسو رانلاب رخفي نأرخآلا مويلاو هللاب نمي مسا ىغبتيالو نيه هللا باذعنم

 مجعلا كدت مكن ] كلرق امأو ٠ ( نوباقني بلقنم ىأ اولظ نيذلا معيسو ) ملعتف

 كتيأردقتاب او أمأ مه ريخو ًابسن مشاه ىنب طسوأ كن أو دالو آلا تاهمأ كيف فرعتملو
 الص أور خآو الوأ كنم ريخ وهنم ىلع كسفن تمدقو ارط مئاه ىنب ىلع ترم

 رظناةهدلو دلاو لعو سو هيلع هللا ىلص هللا وسر نب مهارب] ىلع ترفع الضفو

 . لسو هيلع هللا ىلص هلال وسر دعب دولوم مف دلوامو ًادغ هللانمنوكست نيأ كحبو

 نس> نب نسح كدج نم ًاريخ ناكدق]ودلو مال وهو نيسحلا نب ىلع نم لضفأ
 دقلو «كنم ريخ رفعج هنبا مث دلو مأ هتدجو كيبأ نم ريخ ىلع نب دمحم هنبا م“

 هب كح امب اضرلا ىلع هقاثيمو هللا دهع امهاطعأو نيدكح مكح ًايلع كدج نأ تملع

 سانا ناكف هياجرم نبا ىلع ىلع نب نيسحلا كمع جرخ م“ . هعلخ ىلع اعمتجاف

 .- ل]بواجيا ىسلاك ةيطوأ ريغب باتقالا ىلع مكب | ونأ مث هولتق ىد هيلع هعم نيذلا

 لخنلاعوذج ىلع كوياص ورانلاب وق رحو ةيمأونب كش قفدحاو ريغاكذم جرخ م" ماشلا

 ..مهضرأ مانثروأو مرادفأ اتعقرو هوكردت ملذإ كدأتب انكردأق مهلع انجرخ ىح

 ةرفكلا نعات اكةيوتكملا تاولصلا رابدأ ىف كابأ نونءل اوناك نأ دعب مهرايدو

 :كلنأ تفئظ و ةجحاتيلع كلذ تذختافهركذي ا:دشأهلضفاتدب و ,هان رفكو مهاذفنعف

 . ةاوضم كئلوأ لك رفعجو سايعلاو ةزمح ىلع هانمدق انأ لع لضف نم انركذ امل



 ةياقس ةيلهاجلا ىف انرثآم نأ تملع دقلو « ءامدلاب كوبأ ىلتباو مهنم اءلسم نيملاس
 رعىلإ2 وأ اهيف انعزاتقهتوخإ نود سابعلل تناكو مزمز ةيالدو مظعألا يجحلا

 ايح دحأ هتموع نم سيل ٠ لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قوتو « ربع انل ىضقف

 نم دحاو ريغ ةفالخلا بلطو . باطملا ديع ىنب نود هثراو ناكف سايعلا الإ

 ملسو هياع هللا لص هللا لوسر بأ هنأ سايعلل عمتجاف هدلو الإ اهلني لف مئاه ىنب
 نأ الواو ثيدحلاو محدقلا لضفب بهذ دّقف ءافالا ةداقلا هونبو ءايبنالا متاخ

 ةتعنافجاسحليوأ اعوجليقعو بلاط كبع تاس اهرك ردي ىلإ جرخأ سايعلا

 بلاطاب أنوع سايعلاو مالسإلا ءاج دقلو . راتشلا و راعلا امهنع بهذأف ةييشو

 .نم م انيدفو رفكللا ىف ىانمدقف ردب موي اليقع ىدف مث مهتباصأ ىلا ةمزألل

 متزجيام رأت نم انكردأو ءابآلا فرش انزحو ءايبنالا متاخ كنود انثروو رسالا

 . « مالسلاو مكسفنأ اوعضت مل ثيحب كانعضوو هنع

 .ناكو رمالا ىف دجلا الإ نكي مل بويعلا رابظ] الإ دحت مل ىلا ةبتاكملا هذه دعب
 ىمسي ناكف مه.ولق دسفتف ناسارخ لهأ دحم جورخ غلبي نأ فوختي روصنملا

 دهعىلو هلعج حاغسلا ناك ىذلا يموم نيىسيعد# ةلضانا راتخأو . مبياع رايخالا

 هللاوق لجرلا ابا ضما لاق كتسومع رواش روصتلل ىميع لاقف روصنملا دعب

 دمحبةيصوب ىديع دوزو صخشأوأ صخشت نأ الإ وه امو كريغو ىريغ داريام

 ترفظنإف ( هيبدج ىلإ راشأو ) نيذه نيبام ىلإ كتئعب ىن] ىسيعاي لاق ذإ اهيلع

 .هبهاذمنوفرعي مهنإف هبكوتأي ىتح هايإ مهتمضف بيغت نإو كفيس مشف لجرلاب
 ةنيدملا له أن ملاجرىل] ثعب ديفىلإ لصو ايلف زاهج نسحأ شيجلاروصنملا زهجو
 .لإ] مهضعب جرخو دمحم نع سان قرفت ةنيدملاهبتك تدرو املف ريرخلانم قرخ ىف

 : ىلع لآ نم سان مهنمو ىميع

 ,لهأ هنإف ىسيع امأ ةنيدملا لوح قدنخ ىسوم نب ىسيع برقب دمحم رعش امو

 ,ىتح ةكم قي رط سرحت هدونج نم ةليصف لسرأكاتهوةنيدملال] لصو ىّبح هدوزجي

 . ناضمر 9 ةنيدملا لع ىسيع لوزن ناكو ًاقيرط دجب ل اهيلإ برحلا دمع دارأ اذإ

 دندن ةعقوملا تراد م“ هبحي ملف عوضخلا ىلإ دمج ةوعد مدق ءاقللا لبقو 4١و ةنس

 لف اوظءناك هودع نكناو ايظع ًاروهظهتلادبعن. دمع ةعاهش ترهظ دقو نيققي رفلا



 ةيمالسإلا ممآلا خيرات تارضاع مه

 دجسملا ةرائمىلعوةئيدملا تاعفترم ىلع ءادوسلا مالعالا ترهظو لتق نأ ثبلي

 . ناضمر نم تاخ ةليل ةرشع عبرال دمت لتق ناكو نوبراحنأ سف ىوينلا

 نم أو هللادبعنب د سأربو حتتفلا ةراشبب رفعج ىنأ ل ] ىسيع لسرأ كلذ دنعو

 اهلك نسح ىنب لاوهأ ضبق نأ دعب ةكم دري صخش ناضهر ؛هىفواهلهأو ةنيدملا
 ًاموي 19/ و ني روش لتق نأ ىلإ ماق دنم دحم ثكم ناكو

 هللا دبع نت مهاربا

 اهلهأ نم ريثك هعيابف هيخأ ىلإ ًارس سأاتلا اعدو ةرصبلا لخد دمتم وخأ وه

 جورخ هغلب امل هنإف ام جرخ هنأ نظي رفعج وبأ ناكو برعلا نم نايتف هباجأو

 ةرصبيلا نصح لاةةئأو بح اص ناكو ىنارهبلاة اظن نب رفعج راشتسا ةئنيدملاب دم

 لهأو مبسفنأ نأش اوميقي نأ مهيسح برد لهأ اوسيلو ةنيدملاب رهظ ًادمع نال

 لاسرإب متهاف ةرصبلاالإ قبي ملف بلاطىبأل آءادعأ ماشلا لهأو كم دق تحت ةفوكلا

 مهاربإةدعاسمل ةفوكسلا له أ رخم الئلةرصبلاو ةفوكلا نيب ملاسملا ةماقإو دونجلا

 ملوطساوو زاوهالاو اهنم برقاهىلعو اهيلع ىل ,ةساو« ةرصيلاب مهاربإ رهظ
 ىلصف مايأةئالثب 4١ه ةتس رطف لبق دمع هيخأ ىعن هاتأ ىتح كلذ هرمأ ىلع لزي

 . راسكستالا رثأ هيلعو رطفلا موي سانلاب

 ءاخ مهاربإ برح ىلوتيل مودقلل هثحتسي ىموه نب ىسدع ىلإ رفعج ونأ لسرأ
 ةيقاعلا تناكو ىرمجاب دنع ايقتلاف هتاقالل مه اربإ جرخو ةرصبلا وت راسو اعرسم

 ١660 ةئنس ةدعقلا ىذ نم نيقب لايل سخل مهارإ ليقف ىبيعل

 فرعيول خيرات مهفظنأو افاخ نييبلاطلا نسحأ نم مهاربإ هوخأو دمحم ناكو
 روصتمللو.امتاخ ظحلا نأ الإ ةمزعلا قدص ىفوسانلا ةلمادم ىف امهتيشرأم امهنع

 اهفلاق ممريغو ناسارخلهأ نم تعيش مامأ نسحلاىنو عم هلمعاهب رربي ةسيفن ةبطخ

 اوعيابتملان ريغ متءيابولو انتلود لهأو ان راصتأو انتعيش متنأ ناسارخ لهأ اي)

 ىذلاو مهانكرت بلاط ىنأ نب .إء دلو نم ءالؤم ىتيب لهأ نإو انم ريخ وه نم
 بلاط ىنأ نب ىلع مات ريثكالو لياةب اهيف مل ض هن مذ ةفاللاو وه الإ هلإ ال

 هيلع تبثوم ةملكلا هيلع تفاتخاو ةهالاهنع تقرتفاف نيككسهلا هيلع محو خطلتف
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 هللا وف نسحلا هنأ هدعب نم ماق مث . هولتةذ هاقثو هتاطو هياحأوءراصتأو هتعيش

 ىلو كلعجأى إ ةيواعم هيلاس دف اهلبقف لاومألاهياع تضرعدق لجرب اهيف ناكام

 جوذتي ءاسنلا ىلعلبقأف هيلإ هءاسو هيف ناكام هل خاسناف هعدخخ ىدعب نم ىدهع

 هدعب نم ماقمث هشارفىلع تام ىتح كلذ ىلع لزيلف ًادغ اهقاطيف ةدحاو مويلك ىف

 قارغإلاو قافنلاو قاقشلا هأو ةفوكنلا لهأ.٠ قارعلا ل هأ هعدفت ىلع نب نيسحلا

 . اهراحأف برح ىهام هللاوف ( ةفوكلاىلإراشأو ) ءادوسلاةردملاهذه لهأ نتفلاو

 ىلعني ديؤ هدعب نم ماق مث . هويلسأو هولذخت اهنيبو ىنيب هتلاقرف اهملاسأف لس الو
 ىلع نب دمىتأ ناك دقو هريلس أو هو رهظأ هوجرخأءلف هورغو ةفوكلا لهأ هعدقت

 انملاع ضعي ىفدجنانإ لاقو ةفوكلا لهأ لي واقأ لبقيال نأ هلأسو جورخلا ىف هدشانف

 هدشانو بولصملا كلذ نوكتنأ فئاغانأو ةفوكلا. بلصي انتيب لهأ ضع نا
 هبلصو لتقف هجورخىلع متأو لبقي لف ةفوكسلا لهأ ردغءرذحو ىلعزب دوادىمع
 اندنع م تناكام هللاوانزعاوبهذأوامف رشاوتامأف ةيهأ ونب انيلع ب ثو مث ةسانكلاب

 دالبلانم انوفتف مهيلع مهجورخ بدسب و مهف الإ هلك كلذ ناكامو اهنوبلطيةرت

 اراصنأو ةعيش انل هللا كءتاىت>ةارشلابةسعو ماشلابة سمو فئاطلاب ة سم ان رصف

 راصأو انقحرهظأو لطابلالهأ مك-ةحب غمدو ناسارخلهأ كب انزعوانفرش ايحأف

 هراصن أزعأو هرانمرهظأو هرقم قحلارقف لو هيلع هللاىلصانيبت نع انئاريم انيل]

 ىلع انيف رومآلا ترقتسا ائلف نيملاعلا بر هلل دحلاو اوبلظ نيذلا موقلا رباد عطقف

 انل مهنم ًادس>رو ايلظ انيلع اونو انل لداعلا هكحو انياع هللا لضف نم اهرارق

 : ياكم هيين ثاريمو هتفالخ نم هب انمركأو مهيلع هب هللا انلضف أ ايغبو

 نبجلاو لهجلا ناتلخلا تسّئبل 2 مهودع نع ًانبجو ىلع الهج

 ضع مهنع ىغلب ةلاهجي تيتأامرمآلا اذه نم تيتأام ناسارخلهأاي هللاو ىنإ

 هلاملازم كعمذخت نالفايرق نالفايرق تاقف الاجر ملت سسد دقو مرعتلاو مقسلا

 كلت مهيلإاوسدف ةنيدملاب م وتأ ىتح اوجرخت هيلع نولهمي الاثم ملت وذحو اذك
 تالحتسا ةعيب مهعبابال] ريبك الو ريذصال و باشال و خييش مهنم قبام هللاوفلاومآلا

 جورخلا مهساقلاو ةئتفلا مهبلطو ىتعيب مهضقن, كلذ دنع ل تلحو محلا ومأ و مهئامداهب

 هذهربنلا جرد ىلع ولتي وهولزن مث ( نيقي ريغلع كلذ تيتأىنأ نورئالف ىلع



 (بي رم كش ىفاوناك مهنإ لبق نم مهعايشأب لعفاك نو مشيام نيبو مهنيب ليحو) ةيآلا

 ىلتق نم مهنم لتق نأ دعب رفعج ىبأ دهع ىف نيدرش» نسلاىنب اياقب تيقب دقو

 ريرج نب دمحم ةياور نم تيأرام بيرغ نمو سبح نم سيحو تام نم تامو

 اذإذةطير هتجوز عم اهلخدف هدلاو فلخ امم ةنازخ هيلإ تل آ ىدهملا نأ ىربطلا

 مويف اذإو مهباسنأ اهيف عاقر مهئاذآ ىفو نييبلاطلا ىلتقنم ةعامج هيف ريبكجزأ

 ىأرالل عاترا ىدهملا كلذ ىأرايلف ةريثك ةادع خياشمو بايشو لاجرو لافطأ

 ثداوحلا ىربك هذه ها ناكد مهيلع لمعو اهيف اونفدف ةريفح مهل ترفك سأو

 . روصنا ا دهعل تلصح ىلا

 لك ىف ناكف ةيمأى ب ةقبرط نع فاتخت ال دالبلا امبرادم قا ةقبرطلا تناكو

 ةيابجو ودعلا داهجو نيملسللل ةالصلا ةماقإ ىه هلاعأو ةفيللا هنيعي لاو هالو

 انايحأ هيل]دنسآ يلاولا ناك دقو سانلا نيد تاموصخلا لصفو نمالا ظفحو جارخلا

 ءاضقلاوةطرشلاو جارخالبدتنيو دنجلادئاقوموقلامامإ نوكيف ةسنلاروهألاءذه

 نوكيدجارخلاوداهجلاو ةطرشلاوةالصلاهيل] نوكي انايحأ واهب مايقال الهأ هاري نم

 .اسأر ةفيلخلا ليق نم ىضاقلا نيعيو ةالصلا ريمأ نع لقتسم رخآ ريهأ ترحلا

 ةراتو دحاو لاو ىلإ ناتيالو مدي ةراث لب ددعلا ةتيعتم ةيالولا نكت و

 نا-ارخلايلاوالثم لموبأ ناكسف ىلاولاةردقمى ةفياخلاأريام بسحامهنيب لصفي

 نمروصنمادهما ةالولارثك أناكو . هلبق نم ةالو اهياعو لمجلاو ىرلادالب اهلك

 ىلاولاةدملوط7نأ نوبح اونوكي مو ىلاوم او برعلا نم مهحنطصأ نمو هتيب لهأ

 لالقتسالاب هسفن هثدحت نأ افوخ تاسا رخور ص5 فارطالا ىف امسالو ةيالو ىف

 هتوقو هتايحروصنملااهافالت ناسارخىف ثواو>ح كلذنم تلصحدقو ةفياخلا نع

 :مهرنيعمو عاطملا م الاب حاص رهىذلا ةفيلخلال] عجرتتايالولارومأ عيمجو

 ةيرمالا ةلودلا دهع ف مسالا اذ ةفورعم نكست مل ةرازولاو . ريزولا الوأ

 ةفوكلاب ةرعدلا خيش لالخلا ةلسوبأ حافسلاس ابعلا نأ دهعل امم ىمس نم لوأو

 ارك ادعس ناكو بعك نب ثرملاىيل ىلوم هلصأو دمل 1 ريزوب فرعي ناك دقف

 رابخألاب (ملاع احيصق باودلاو حالا ففونتلاب افوغشم لذبلا ريثك !هاعطم
 انمدق دقو ةرهاظ ةءورموراسي اذ ةجحلارضاحريسفتااو لدجلاوريسااوراءشألاو
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 : هئاثر ىف رعاش لاقف كلذ ببسب هلتقمو ىلع لآل ليملاب هماهتا ريخ

 اريزو ناك كاتشب نمت ىدوأ دمع لآ ريزو ريزولا نإ

 اريدج ته رك اب رورسلا ناك اممبرو نييت دق ةمالسلا نإ

 ىف ناكف روصنملا ىلوو حافسلا تام نأىلإ مهجلا ابأ هدعب حافسلا رزوتساف

 دلاخ ةلس ىبأ دعب رزوتسا حافقسلا نأ ميحصلاو همس هنإ لاقيف ءايشأ هنم هسفنا

 نم دلا> ناكو ديشرلا نوره دهع ىف ممدحي رهظ نيذلا ةماربلا لد كمرب نا

 نيذلأ سرقلا ءاساوز ءانأ نه وهو الود اوماقأ نيذلأ ةيسادلا ةرعدلا لاجر

 نم لوأ وهو ةيسرافلا داليلاب مالسإلا ع ويش لبق ةدابعلا تويب مهيلإ تناك

 حافسلاهرزوتسا اظقي امزاح اير الضاف دلاخ ناو 4 1 لهأ نم مالسإلاق : دعا

 لمعي ناك ة ةمام ىنأ ىلع ىر رج ام ا ريطت ريزولا مساب ىمستي نكي مل هنإ لاعيو

 . اريزو ىمسي الو ءارزولا لع

 انوصوءناك امل ردقريبك الو ةممأ همايأ ىف ةرازولل نكست مل روصنملا ىلوت امل

 ىلوو هافعأ مث ةليوطلاب تسيل ةدم ادلاخ هترازوف قبأ هرومأب دادبتسالا نم هب

 : ىزوخلا ىنايروملا دلخم نايلس ىبأ نب ناملس بوبأ ابأ

 نيناملسل ايتاك ةيءأىب ةلودرخاوأ ىف ناكزارهآلاىرق نم ةيرق نايرومو

 اذه ناملس نعبوذي نمزلا كاذ قروصنملا ناكو ةرفص ىبأ نب باهملا نب بيبح

 اديدغ اره طابا برغن هش لاو رولا هنأ, هيج نيرا روك ضن ق

 الضف هل أدي روصتملا اهدتعاف بوو أ هنم هصلقن هب رض دعي هب كتفاادبرب ناو.

 هيلق ىلع فخو زوصتلا ءهوزوتلا ةهايذلاو هر كم تا ولا هع اع

 ىور ٠ هيلإ هاعد اذإ ةصئارف دعرتو ادج روصتملا ىثخم اذه ناكو هنم نكمتو

 هاتأ هيهنو هرمأف سلاج بو.أوبأ انيب لاق طقرالا ديزي نب دلاتنأ ناك_-اغنبا

 لاقو كلذل الثم برضف هتلاح نم امرجعت عجر الف هنول ريغتف روصنملا لوسو

 كلذ فيكو لاق كنمءافو لفأ ناويح ضرآلا فام كيدلل لاق ىزاءلا نأ اومعزم

 مهنكأ ف كويعطأو مهديأ ىلع يوجب درا ل را ةضس كلمأ كذعأ لاق

 توصو انههوانهه ترطالإ دحأكتمونديال ترص تريك اذإ ىتح مبنيب تأشاو



 ةيمالسإلا ممآلا خيرات تارضاحم ف

 ءاوحلا ىف اديص ةخآف ىنع ىلخي مث ىتوفلأو ىف ويلعف لابجلا نم انسمانأ تذخأو
 ةدعملا مديفافس ىف ةازبلا نم تيأر ول كنإ كيدلا هل لاقق ىحاص ىلإ هب .ىجأو

 لعام متءلعول تأ كدكلو ىنم رفنأ تنكل كوبدلا نم تيأر ىذلا لثم ”ىثلل

 . ىلاح نكمم نم نورت ام عم قوخ نم اوبجعتت مل

 قخأو هبذعو 6١م ةئس هيلع بضغ روصمملا نإف بويأو بأ هفاخام ناك دقو

 هتناكو مهبلاطو ادمحو ادلخو ادوعسمو اديعس هيخأ قبو هاخأ سيحو هلاومأ

 : رصدلا ءارعش دحأ ةيك-لا هذه ىف لاق دقو رذانملا مه زانم

 ريبدتلا ةمزأ اعوط هيطعت نم دسحت كولملا اندجو دق

 ريكشب ميسأب نم هوتأ رمآلاو ىبنلا هل اوأر ام اذإف

 ريدملا فك هيلع ترادو ناماس صفح دعب س'اكلاب رش

 ريمالااهدعب نم هوعد ذإ اهنم كمر. نب دلاغ اجنو
 ريزو وأ بتاكي ىمست نه مه.دل الاح نيملاعلا اوسأ

 هتايكن ىف كاذ ذإ موقلاةنسلأ ىلعرودي ناكام انل حرشت ةلياقلا تايب آلاهذهو

 .نإ لاقيو .امنم مل- نم سايعلاىت ءارزوىف دجن املق لب ةليلق نكنرمل ىلا ءارزولا
 161 ةنس هتوه ناكو روصالادنع هىهيقأك ةقدص نيناب أ ىعس بوبأىبأ ةيكن ببس

 : سلوي نب عسير لا

 .ةورفوأ هدودج ددحأ نأك سنوي نب عيبررلا بوبأىنأ دعب روصتملا رزوتسأ

 دهعفف ةباتكلا ىف هدالوأ أشنو ليلخلا لبج ىس نم نافع نب ناْثع ىلوم ناسيك

 ريثك ناكو روصنملا مدخي نم عيبرلا ناك ةيسابعلا ةلودلا تءاج املو ةيمأ ىنب

 .ىربكلا فئاظولا نم ىهو ةباجحلا هيلإ تناكف هيلع داهتعالا نسح هيلإ ليملا
 . اهحرش ىنأيسو ةلودلا ىف

 تام نأ ىلإ هتمدخ ىف لظف دعب هرزوتسا بوبأ ىبأ ىلع روصنملا ضبق املو

 ناكو روصنملا ايسالو مدنع اروبح ءاقلخلا ةمدخب افراع عيبرلا ناكو . روصنملا
 هيباسحلاب اريبخ انطف القاع اهزاح انفك اديصق ايبهم روماألل اذفنم اليبن اليلج

 . ريخلا لعفل ايحم رذيو ىتأي اب اريصب كلملا رمأب اتذاح لاعالاو



 - ةيسابعلا ةلودلا

 كلذ ناكو هدعب ىدهللةعييلا ذخأىذلاوهو هعم ناك 4 روصنملات ام املو

 ابجاح ناك هنأ الإ هيبأ دهع ىف اهيلع ناك ىتاا هتجرد ىلع هيقبي ىدهملا لعج ام
 . همس هنإ لاقيو ىداحلا دهع ىف وا/. ةنس هتافو تناكو اريزو ال

 دقوهنذإبالإ ةفلخلا ىدي نيب دحأ لثمال ريبك فظوموهو بجاحلا ( ايناث)

 نيكاتفلا نم مبسفنأ ىلع اوشخ امل هوثدحأ دقو ةيمأ ىب دهم ىف بجاحلا دجو
 ىفام عم نايفس ىبأ نب ةيواعمو صاعلا نب ورمع, ىلع عم جراو#لا ةثداح دعب

 لوقي نم اوذتاف تامهملا نع هب مهلغشو مهيلع سانلا ماحدزانم مها وبأ متف

 ةياجح كتيلو دق هبجاحل لاق كلملا دبع نأ ىور دقو بجاحلا هوهعو كلذي محل

 هب ءاج ام رمأف ديربلا بحاصو هللا ىعاد هنإف ةالصلل نذؤملا ةثالم نع الإ ىباب
 اهسح نذإلا ىف ريغأتلاو مدقتلا بجاحلا ىلإ ناكو دسفي الكل ماعطلا بحاصو

 . مهتاجردو سانلا تاماقم نم ىرب

 سايعااىفب ءافاخ راس دقو ةراضاا تقترا املك ءاقترا ىف ةياجحلا تلظ دقو

 .ناك ام اريثكو ةياع ةينرم مرصع ىف بجاحال ناكو كلذ ىف ةيمأ ىنب طمت ىلع

 , ةفالخلاب لزنت ىتلا رومألا ىف راشتسي

 كوم لا نم ةرضحلا نع دعب نم ةيطاخم ىلوتي ىذلا وهو بتاكلا ( اتلاث)

 نأ درو اك ةياتكلا كلت هسفن ةفيلخلا ىلوتي ناك ام اريثكو ,هريغو ءارمالاو
 رفعج ود |لاقف اميلع هيجأىنعد هيتاك هللاق هللادبعنم دم ةلاسر "تاعانب وصنملا

 ىلوتي ناك ان ايحأو ٠ ءايإو ىتعدف باسحألا ىلع انعرا#ت ذإارنع ةيحأ انأ لب ال

 1 . ريزولا ةباتكلا

 بحاص راتخي روصنملا ناكو نمآلا ىلع ظفاحما وهو طرشاا بحاص ( اعبار)

 نأ الإ ةانجلاو نيميرملا ىلع مظع ناطلس هل ناكو مهدشأو لاجرلا نمآ طرشلا
 ةيمهأ نه نالاقي انأك اه ريكو اهريغصل هترشابمو رومالاب روصنملا دادبتسا

 . لماع لك
 ناطاس هلنكي مو اهدحوروصنملاةنيدم اياضق ىفرظني ناكو ىضاقلا (اسماخ)

 هىروهشم نمو . دعب ءىثْنأ نكي مل ةاضقلا ىضاق بصنم نآل ملاقالا ةاضق ىلع
 .ىعشلاب هعفتو ةرجهلل 4 ةئس دلو ليل ىفأ نب نمر لا دبع نب دمج روصنملا ةاضق

 .ماهققنم دودعموهو ةسايعلاوةيومأللانيتلودلا ىف ة ةنس نيمالث ةفوكناب ايضاق مافأ
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 ضرتعي ةفينحوبأ ناك دقو ةريس ةشحو مامإلاةفينح أن يبوهنيب ناكو ىأرلا لهأ

 ريمآألا هعنف ريمأللا ىلإ ىلأ نبا ءاكشف انس هنم رغصأ وهو هماكحأ ضءِب ىف هيلع

 ٠ 6١م ةنس ليل ىلأ نبا ةافو تفاكو امتفلا نم

 ىرخآلا بصانملا عيمجو ةلودلا ىف بصانملا مهأ ىه ةسألا بصانملا هذه

 . كإذ نم ةروص ةيالو لك ىف ناكو اهيل عج رث

 : شدجلا

 ناك دقو اهتضيب ىمح و اهضايح نع دوذي ىذلا اهشيج ةلودلا هب رهظتام معآ

 ةيسابعااةل ودلا تءاج املف هداوقو هدونج اضع اسرع ةيوءالاةلودلا دهعل شدجلا

 سرعلم قلضفلا ريكأ مهل] عجري نيذلا ناسارخلهأ دي ىلع اهمجنروهظ ناك

 ناك كاذل اهتيامحو ةلردلا نء رفاو ظح مغ نو5كي ةر.ئرضلابو ةيومالا ةلودلا

 . نيقيرف نه افل وع نييسابعلا دهع لوأ ىف ناويدلا شيج

 نيةبرفلا نم رهداوقو . ةيد رعلا ش ويجلا ىناثلا  ةيناسارخلاشويجلا (لوآلا)

 ىعادب نيب رقلا نين اديدش عزانتلا ناكو ىلاوملا نم مهضعب و برعلا نم مهضعب

 ةل :دلا دهعلوأىف نيفررعملا داوقلاربك أ ناكو . هسذج ءانباأل بصمت لك ةيبصعلا

 برغملا شو.+ل ىلعز, هللا دبعو ةيناسارخلا قرشا شوبجل ىناسارخلا ملم ونأ

 روصنملاةءاط نع ىلع نب هللا دبع جرخ اكو ماشااو ةريزجلا نم ىبرع اهمظعأو

 مهب ةقثااتراصو نييناسارخأا ةذك تحجر هياع رصتناف هبرحل ملسم وبأ لسرأو

 ةرظن هيلإ رظن ىذلا ملس» ىبأ ىلع ءاضقلا نم روصنملا عنمي مل كلذ نكلو مظعأ

 ةحاصمو هتحاصملىري نكي ماد ودنملانأ رهظي و ناطاسلاو ةرقلاف ىواسملاكي رشلا

 برعلا تالاجر نم اريثك عنطءاف ةدجار ناسا رخ لهأ ةفك لظت الأ هتيب لهأ

 ىسو» نب ىديع ,هدأو5 مظعأ نمو هتيب لهأب ناعتسا م شويجلا ةدايق مهلاسو
 1 مهاربإ هيخأو هللا ديع نب دم برحلا روصنملا هريس ىذلا

 مايأف ناك عاج دئاقوهو ىنابيشأا ةدئاز ننعم : برعلاهداوق ىروهشم نمو

 نيقارعلا ريمأىرازفلا ةريبهنب رمعن. ديريىلإ اعطةنمو تايالولاىف القنت» ةيمأىنب

 ائسحءالب دموي همم ىلبأ طساوب رمعزي ديزي رصوحو ةيسايعلاةلودإأ تءاجاملغ.



 " ةيسارعلا ةلودلا

 تاصح ةليوط ةدم رّثتساف روصاملازم هسفن ىلع نعم فاخو لتقو ديري لس امله

 جراخ وه اهنيبف ةيدالا ىصقي الج بكرو ركنت هنأ اهفرظأ نم بئارغ ابق هل

 ضبقو هخانأو هلبج ماطخ ىلع ضيقف ًافيس دلقتم دوسأ دبع هعيت ةنيدملاباب نم
 ّدجْلا ىأر ادلف ةدئاز نب نعم تنأ نينم ؤملا ريمأ ةيلط تنأ لاقو نعم ىدي ىلع

 دوسالل لاف نءمب ىتأي نمل روصنملا هلعجام قاعضأ هم رهوج دقع جرخأ هنم

 نع كلأسأ ىتح هلبقأ تسل لاقو دوسألا هلمأتف ىد كفسل امد نكن الو هذخ

 ال لاق هاك كلام تبه ءلهف دوجلاب كوفصو سانلانإ كتقاطأ ىتتقدص نإف ءىش

 ٌقزرانأ دوسألا هللاَقُذ معل نعم لاهذ رشعلا ملي قد لزب مو ال لاق هفصنف لاق

 هتبهو دقو ريئاندفولأ هتميق رهوجلا اذهو امهرد نورشعر مش لك روصنملا نم

 دوجأ وه نم ايندلا ىف نأ ملعتل و سانلا نيب روثأملا كدوج+و كسفنلكتبهوو كل

 ةمركم نع فقوتت الو هتلعف دوج لك !ذه دعب رقحتلو كسفن كيجعت الف كنم

 هللاو دق نعم هل لاقف افرصنم ىلوو للا ماطخ كرنو هرجح ىف دقعلا ىر مث

 هنع ىنغ ىف ىنإف كل هتمند ام ذخع , تلف امم ىلع نوهأ ىد كفسلو ىتحضف

 ًانمث فورعمل تذخأ الو هتذخأ ال هللاو ىلاقمق ىنذكتنأ تدرأ لاقو كحضف

 ةيدنوارلا راث نأ موب ةيمئاملا موب ناك ىتح ًارتتسم نعم لاز امو . هليبسأ ىضمو

 ىلع اوناكو ناشاقبرق ةديلب ىلإ نوبوسؤم ناسارخ لهأ نم موق مثو روصنملاب

 مغر ىلع ربظيو حاورآلا خسانتب نولوقي مئاه ىب ةوعد بحاص لسم ىنأ ىأر

 رفعج ابأ نولتقيو سم ىنأ رأثب ذخالا نودير. اوناك مهنأ ةضقانتملا تاياورلا

 ةنيدملاباوبأ تقلغوسانلاىدانذ روصنملا وحن اودصقو ةناهتس ءاهزمبنم عمتجاف

 ىلإ ىهتناف نعم رهظ تقولا كلذ ىفو هرصصق نم روصنملا جرخغع دحأ لخدي ملف
 روصنملاةيادماجلب ذخأو هتقطتمى لايق ةقرخلخدأو لجرتو هسفنب ىرفرفعجىبأ

 عيبرلا ءاجو عجري ملف نكست كنإف تمجر الإ نينم ٌوااريمأ اي هلا كدشنأ لاقو

 مهولتقف سانلا مهيلع رثاك-: مث كمايأ نم اذهسيل نعم هللاقف ةبادلا ماجاب ذخأيل

 نعم لاقف لاجرلادسأ هام ىتح رغعج ىبأ رظن ىف انعم ةلعفلا كلت تفرشو ًاعيمج

 ةناهتسالا نم كدتعام تيأراملف بلقلا جو انأو كتيتأ دل نينمؤملاريمأ اي هتلاو

 ىلق نم كلذ دشف برح ىف قاخ نم هرأم آرمأ تيأر مهيلع مادقإلا ةدشرو مهب

 فال آ ةرشعب هلصوو نامآلا هتاطعإل آيس كلذ ناكو . ىنم تيأرام لع ىنلبمحو
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 ىلإ مهدر ىتح اهلمأ ىف ةريسلا اهيف نسحأ ةدم اريف تكف نها هتيلوو مرد
 هراد ىف ناك ١١ ةنسناك املو « ناس هرمأ رخآ ىف ىلو مث . ةعاجلاو ةعاطلا

 ناكو . تسب ةنيدمب هواتقف جراوة ا نم موق مهيب سدناف المع هل نولمعي عانص

 ةقئارلا حدملاهيف هل ةصفحى بأن ناورم هب صيصخلا هرعاشو احدمم ًاداوج نعم

 ةرم روصنملا ىلع لخد انعم نأ ههئادب فرط نمو ةعجشملا ىئارملا هيف هل اك

 : هلوق ىلع مهرد فلأ ةئام ةصفح ىبأ نب ناورم ىطعت نعم اي هيإ هل لاقف
 نابيش وه فرش ىلع افرش هب تداز ىذلا ةدئازنب نعم

 : هلوق ىلع هتيطعأ امتإو نينموؤملا ريمأ اي الك لاقف

 نمحرلا ةفياخ نود ف.لاب ًانامم ةيمئئاحلا موي تلز ام

 نائسو دنبم لك عقو نم هءاقو تنكو هتزوح تمنف

 ةرعاشاادرب نءراشي هيفلوةي ىذلاوهوروصنملا داوق مظعأ نم ءالعلان بو رمع مهم و

 مهتملا ىف ريخ الو ًاحيصن هتكج نإ ةفيلخلل لقف
 من مث ًاريع اهل هينف ادعلا بورح كتظقيأ !ذإ

 مدي الإ ءاملا برشي الو ةنمد ىلع ماني ال ىف

 : ةيهاتملا وبأ هيف لوقيو

 الاحروابسا.س كيلإ تءطق اهنآل كيكتشت اياطملا نإ
 الاة”نعجر ان نعسر اذإو ةفخغ ندرو اس ثندرو اذإف

 .ناغمصملا ةروثبةب رطضم تناكو ناتسريطدالب برحخلو ع١ ةنسروصنملا ههجو

 روصتملل لاقهن إف ناغمصملاىخأةروشمب اهيلإ هبيجوتناكو ذيهبص الاودنوارندكلم

 ةميزخنيمزاخ هياإمضو ههجوف ناتسريطدالبب سانلالعأ ًاريعنإ نينم ملا ريمأ اي
 تلاطو ابيف امو قاطلا ةءاق ذخأو اهحتفذ نايورلا لخدف رابكلاداوقلا نم وهو
 ذبهبصالاراصو رثكأف اهلهأن م لتقو ناتسربط متتفف لاتقلا لعمزاخ ملأ برحلا
 ذبهبصألل اديمثهرئاخذ نم ايف امب ةءلقلا لسي نأ ىلع نامآلا بلطو هتعلق ىلإ
 مأ ىهو دمع نب سابعلا اهارسقف هتنبا تذخأو اهب تاف ملدلا نم ناليج لخدف
 . هب اورفظف ناغمصلل دوتجلا تدصو . مهاربإ هنبأ

 1 رفعج ىبأ نب دمت ىدهملا ةدم ىلإ هتبتر ىف ءالعلا نب ورمع لزي ملو



 ببي ةيسدابعلا ةلودلا

 ةنالخلا ةرضاح

 ماتأ سابعلاوبأءوخأ اهسأ ىتلا ةيمئامحلا لإ رابنالا نملقتنا رقعجوبأ ىلوامل

 ممر رهظمو ىربكسلا سايعلا ىب ةرضاح دادش ةئيدم سيسأت لع مزع نأ ىلإ مم

 هدنجو هسفنل ًانكسم داتري جرت ةفوكلانع ًاديعب نوكي نأ ديري ناكو مهتين دمو
 هذه حاص ركسعم مضوم اذه لاقو دادغب عضوم ىلإ راص ىت> ةئيدم هء ىتقبيو

 ةريزجلانمةريملا انيتأتو رحبلا فام لكابف انيتأي ءىش نيصلا نيبواتنيب سيل ةلجد
 لو>اموةقرلاو ماشلا نم ءىث لك هيف ءىحب تارفلا اذهو لذ لو>امو ةينيمرأو

 طخ رمأ م تارفلاو ةاجد نيب رهن وهو ةارصلاىلع هركسع برضو لف كلذ

 لخاد اهدحأ نيروس اهل عجو ًابيرقت لكشلاةرودم ىهو هعضو لاثم ىلع ةئيدملا
 قوف اهنم جرب لك كمس ةجرب أ هيلعو اعارذ مم ءايساا ىف دكمسو ةئيدملا روس وهو

 اعارذ نيرشعر#ن هلفسأ نم روسلا ضرعو فرش رولا لعو عرذأ ةسمخ روسلا

 دوسوهولوألاروملام اعارذ +. هضرعو نيروسلا نيب ليصق جراخلانم هيليو

 باباهنملكس ونالباقتم اهنمنينثا لك باونأ ةعبرأةتيدءللو .قدنخ هنودو ليصفلا

 بابلوآلاف نييروسلا نيب رئادلاليصفلا ىلإ لخدت ةبحرو زيلهد امهنيب باب نود
 هراسي ىلع فطع ناسأر خخ باب نم لخآدلا لخد اذاف ةئيدملا باب ىناثلاو ليصفلا

 لخدملان وثالث هلوطو اعارذ نور شدعهضرع صجلاورجآلاب دوةعمجزأ زياهد ىف

 اهلوط ىناثلا بابلا ىلإ ةدام ةبحر ىلإ جرخي هلوطو هنم جرخلاو هضرع ىف هيلإ

 قىناثلاب ايلا ىلإ لوآلا بايلا نم ناطئاح امدينج ىف اهو ؛ . اهضرعو اعارذ ٠

 ىبنج ىف هلامثوهنيمب نعو ةئيدملا باب وهو قاثلا بالا اهوطىف ةيحرلا هذه ردص

 باوبآلا قةدحاو ةروصرملع ةعبرألا باوباآلاو ٠ نيليصفلا ىلإ ناباب ةيحرلا هذه

 ريبكلاروسأاهياعو ةنيدملاٍب اب وهو ىنادلا بابلا مث . تاقاطلاو با>رلاو نالصفلاو

 اعارذوب . هلوط صجلاو رجآلاب دوةعم جزأ زيلهد ىلإ ريبكلا بايلانم لخ ديف

 قتريروسلاىلع ةجرد هل ساحب باوبآلا هذه جاز نم جزأل كىلعو ١١ هضرعو

 لعوةفرخزم اعارذ ه. اهكعس ءامسلاف ةيهاذةميظع ةبقس اجا اذه ىلع« اهتم هيلآ

 . هرئاظن هيشيال خرلا هريدت لاث اهنم ةبق لكس أر
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 رادقملا لياج ميظع ديدح باب ىناوثااو لئاوألاةنيدملا باوبأ نم باد لك ىلعو
 . نادرق اهنم باب لك

 - ناسا رخ باد ءارو هءضوم ناكو ةلجد ىلع دلخلا ىمسي ىذلا هرصق ىنتباو

 نم ذخألا اياخرك رم نم ةانقو هلجد نم ذخألا ليجد ربت نم روصنملا دمو

 نمرجألا وجوراصلاب ةكح اهافسأ نم ةقيثودومعءىف ةنيدملا ىلإ امهرجو تارفلا
 ضابراآلاوبوردلاو عباوشلا ذفنتوةئيدملا لخدت امهنمةانق لك تناكف ام العأ

 لاقي رهنأ ةعبرأ خركلا لهآل رجوتقوىف اهؤام عطقنيال ءاتشو افيص ىرجتو
 .نيزازبلا رهن عمارللو قباط رن ثااثلل و نيئالقلا رهن ىناثللو جاجدلا ربا مه دجال

 نيب ةدب وكجلا ةبجلا ىف هتنيدم نم روصنملا اهلقن ىتلا ةنيدملا قاوسأ وه خركلاو
 لهآل ىثو هعضوم ىناهنم فدص لك بت ,.روصنلا اهان ىسيع ربو ةارصلا

 .قرش اهنآل ةيقرشلا تيمسو ة:يدملا نولخدي الو هيف نوعمجي أدجسم قاوسالا
 . مركللا قديوطفن ةفرع نب دمع نب ميهاربإ هللا دبع ىبآلو . ةارصلا

 ليسم لطحلا متاد ثلع لكو ةميدىداوتلاخركلا عبرأ قد

 لزنم لك ىلع لضف اهل كلتو ةجمبو نسدح لك اهبف لزانم

 اناديمواةدتخواروس اه لمعو هبا ىدهملل ةفاصرلا روصنملا ىنوه1 ةنسفو

 ركسع ىدهملانآل ىدهملا ركسع ىمسيةفاصرلا عب رو . ءاملا احل ىرجأو اناةسبو
 . ىرلأ نم هصوخت دنع هب

 ناويإ روصنملا رصقردص يف ناكو ةنيدملاطسو ىف عماجاو هرصق روصتملا ىبو
 ىف اعارذ نورشع ساحب ناويإلا ردصفونورشع هضرعو اعارذ نوثال' هلوط

 لوأنمدكعسو ءارضخلا ةمقلا هقوف سلجب هياعوةيقهفقسو نورشع هكعسو نيرشع

 .نينام ءارضخلا ةبقلا سأر ىلإ ضرالا نم راصف اعارذ نورشع ِةيقلا دقع دح

 . مر هديب سراف هيلع سرف لاثمت ةبقلا سأر ىلعو اعارذ

 توقاي هاكحام ىلع رانيد فلأ ف ل أر شع ةينامث هذه هتيدم لع روصنملا قفنأ دقو
 نم ءادلعلا روصنملا اهيلإ رشح اهءانب مت املو . كلذ نملقأ تاياورلا ضعب ىفو
 مأت راص ىتح اهنارمع دادزيو مظامتق لزت مو اجاوؤأ سانلا اهمأف مياقإو دلب لك
 اهتاكس نر أو ةيسابعلا ةلودل! دهعو ةيمالسإلا ةراضحلاد همر دالبلا ةديسر ايندلا
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 اهردقةلالج ىف ريظن ا.ندلا ىف دادغبل نكي مل ىدادغبلا ببطالا لاق . نينويلم ىلع

 اهراطقأ مظعو اهماوعو اهصاوخ زيمتو اهمالعأو !متالع ةرثكو اهرمأ ةمافنو
 اهقاوسأو اهاعو اهعراوشو امبوردو اهزانمو اهرود ةرثكو اهرارطأ ةعسو

 ةيوذعو !مئاوه بيطو اهتاناخو اهقرطو اتامامحو اهدجاسءو اهتقزأو اهككسو

 ةدايزو اهفيرخو اهعيدر ةحو !ئادشو اهفيصلادتعاو اًئايف أ واهلالظ دربو اهئام

 ايندلا ذإدمشرلا مايأ ىف الهأو ةرامع تناكام رثكأ و اهناكس ددع نم رصحام

 : عراششملا ةدروم عقارالا ةييصخ عضارملا ةراد عجاضملا ةراق

 ة.جراخلا لاوحألا

 ناومنب كلا ادبع نب مامشه نب ةيواعم نبنمحرلا دبع بره روصنملا دهع ىف

 هتردقب وهب بجعي روصنملا ناكر ةيناثلاةيومألاةلودلا امم سس أو سادنالا دالب ىلإ

 نكيملوةيصاقلانادلبلا هذه ىف اكلم سس يدي رط ديرُد وهو هتاعج ىتلا هتميرعو

 ىمسن لي نينمؤملا ريمأب نمحرلا دبع مستني ملوةنس> ةقالعةرورضلاب نياجرلا نيب
 قرشملاب ىريكلا ةيمالسإلا ةفالخلا نم تعطتقا دالب لوأ هذهو . طقف ريمآلاب

 روصنملارصاعي ناكف لامشلا نم ةيمالسإلاةفالخلا داحت تناك ىنلامورلأ ةك-ام امأ

 - امهادحإ كرتتالةعطق:منيتماألا نيب ةقالعلاتناكو انمدق اك_..ءاخلا نيطئطسق اهيف

 شويجلا لاسرإ ةفالخلا ىف عبتملا ماظنلا نمناكو ةصرفلا تنع ىتم ىرخالا لاتق

 . عنامل الإ عطقني كلذ نكي ملو ف'اوصلاب ىمستو فيصلا ىف مورلا وزغت

 ىلعا»م هنس اوراغأ مهكنام ةهايقب مورلا نأ روصنملا دهع ىف لصحام لوأ

 اومدهواهلهأ اورهقو ةوةعاهولخدف ةيمالسإلا روغثلانم كاذ ذإ تناكو ةيطام
 . ةيرذلاو ةلئاقملا نم اف نبع افع كلملا نكلو اهروس

 سايعلا هوخأ هعمو ىلع نب حلاص هنع ةفئاطلا ىزغأ روصاملا كلذب مع املو

 كلذ ماقتساىف ماقأ دقو ةيطلم نمهمده مورلابحاص ناك ام ىنيف ىلع نب دمت نبأ

 أرغو مورلا ضرأ ىف الغوف ثدحلا برد نم ةفئاصلا اورغ م. )مو ةنس ىلإ

 .نأ ةيمأ ىنب كلم لاز نإ انرذن اتناكو ىلع اتنبا ةيابلو ىسيع مأ هاتخأ ملاص عم
 . قاروللا ةلظنح نب رفعجةيطله برد نم ازغو هللا ليبس ىف ادهاجت
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 ذقتتساف ةادافملا ىلع مورلا كلمو روصنملا نيب مالا رقتسا ةنسلا هذه ىفو

 . نيءلسملا ءارسأ مورلا نم روصنملا

 مامإلاّيهارب ]نب باهولا دبع عم ةيطحق نب نسحملا ةئئاصلا ازغو ع. ةنس ىو

 نيدلسملا ةرثكهغليف ناحيج لزنف فيثك شيج ىف مورلا بحاص نيطنطسق لبقأو

 رمأب رفعج ىنأ لاغتشال +١4 ةن ىلإ كلذ دعب ةفئاص نكت مل مث مهنع مجحأف

 . هللا ديع ىتا مهاربإو دم

 مورلا بحاص بلاط اهفو 6١ه ةنم ىلإ ىلاوتت كلذ دعب فئاوصلا لزت 0

 . ةيرجلا نيملسملل ىدؤي نأ ىلع حاصل

 نم دحاو لك لب تف ام دصقي مل تاراغإ نيؤرطلا نيب بورحلا هفه تناكو

 ملو ةيناث هرقم ىلإ دوعي مث هيحاصل ىلا دودحلا زاتجيف ةصرفلا زهتني نيفرطلا

 ٠ هيلع اوناكام ىلإ نودوءرام ناعرس لب اهنمز لوطي تاحلاصملا نكست

 تابارطخضالل الع بلاغلا ف تناكفىرخألا تاهجلا نم ةكلمملا دودح امأ

 هتظقيلاهيل | دونجلالاسر] ىف ةمهلا نمروصنملا هلذبي اء الاد نكست تناكا,تكسلو

 مد ةقزترملا نم نوطبأىم دون رغث لكى ناكو « اههجو ىلع روماآلاب هتفرعمو

 هللا ل يبس ىف داهجلل نوبدّدني نيذلا مهو ةعوطتملانموناويدلاىف ءاطع محل ضورفملا

 ناكو ممدئاق نيعي ىذلا وه ةقيلخلا ناكو هللا نم الإ ًارجأ كلذ ىلع نويلطي ال

 . ًاريثك تقولا كلذ ىف ممددع

 هقالخأو روصتملا تافص

 نحنو امايثو ةظقيو ًاسأبو ةدش سايءلا لآ نم ماق لجر مظعأ روصنملا ناك

 . ناهذآلا ىف ميظعلا لجرلا اذه ةروص مسترتل هقالخأ نم ةلمج انهقرسن

 هتقو ىضَب ناك فيك

 فارطالاوروغثلا نت ولرعلاو تايالولاوىهنلاو رهالاب راهناار دصىفهلغشناك

 فطاتلاو مهتلاع حرطل ةيعرلا شاعم ةحلصمو تاقفنلاو جار ة1قرظنلاول )سلا نمأ و

 اذإف.هسماسينأ ب حأ نم الإ هتيب لهآل ساج رصعلا لصاذاف مهتودهو مهتوكسل



 م١ ةيسايعلا ةلودلا

 قافآلاو فارطالاو روغثلا بتك نم هيلع درو ايف رظن ةرخآلا ءاشعلا لص

 فرصناو هشارف ىلإ ماق ليللا ثلث ىضم اذإف « برأ ايف كلذ نم هرامس رواشو

 ىت> هنأرحع فيضو هءوضو غبسأف هشأرف نم ماق ىناثلا ثاثلا ىضم اذإف هراعس

 . هناويإ ىف سلجيف لخدي مث سانلاب لصيف جرخم مث رجفلا علطي

 : هجراخو هتيب ىف هقلخ ناك فيك

 سانلالإ] جرخي ملام اقلخ ساتلانسحأ نم روصنملا ناك :شربألاةمالس لاق

 ههجو ديرتو هنول ريغت هباث سيل اذإف نايبصلا ثيع نم نوكي ا1 الاتحا دشأو

 كلذ لثمب عجر هساجم نم ماق اذاف نوكي ام هنم نوكسيف جرخيف هانيع ترماو

 وأ ىنايث تسيل دق ىتققيأر اذإ ىنب اي اموي هل لاقو .انيماع اعرف هاشع ىف هلبقتسفف

 ْ ٠ ءىثب هرعأ نأ ةفاع كم دحأ ىنع نوندي الف ىملج نم تعجر

 : هطالب ىف دجلا

وصنملا ريل : عيب رلا نب لضفاا بتاك ماس 53 ىحب لاق
 ءىث الو طقوط ىف ر

 دق زيزعلادبع هللا هلآتبا انيأر انإذ ًادحاو اموي الإ ثيعلاو بمالاووهللا هبنشو

 ايكاريبارعأ مالع ةئيه ىف د ريب ايدرتم ةقمابعب (معتم اسوق ابكت سانلا ىلع جرخ

 بجعق بارعألا هيدهب امو لاعتو كيواسمو لق امرف نيقلاوج نيب دوعق ىلع

 ةفاصرلاب ىدهملا ىتأو رسجلا ريع ىتح مالغلا ىضف هوركنأو كلذ نم سانلا

 نيةلاوجلا نيب فرصناف مارد امهآلمو قيلاوجلا ىدهملا لبق كلذ هيلإ ىدهأف

 ىلع ًافتاو تاكل اق ىرتلا دامح نع ركذو ٠ كولملا ثيع نم برض هنأ ملعف

 هلمداخ اذإف تيهذف رظنأ داحاي اذهام لاقف رادلا ىف ةباج عمسف روصنملا سأر

 هتريخأف تن نكحضي وهو رويئطلاب نمل برضي وهو ىراوجلا نيب ساج دق

 روبنطلاام تنأ كيردياف هتفص تبدأ هل لاقف هل هفص وفروينطلا ءىثىأو لاقف

 مداخلا ذخأف ارقرفت هب اورصب ايلف مهيلع قرشأ ىتح ماق مث ناسارخم هتيأر لاقف

 ٠ هريصق نم جرخأو هسأر ىلع روبتطلا رسكو براضلا

 : هلابعب متع ناك فيك

 ىلاب لع نوكي الر فن ةعبرأ ىباب ىلع نوكي نأىإ ىجوحأ ناك امروصنملا لاق

0 
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 كلملا حاصيالو كلا ناكرأ مه لاق ؟ مه نم نينموملاريمأ اي هل ليق مهنم فعأ

 امأ:ىهو ىعادت ةدحاو تصقن نإ مئاوق مب رأبالا حلصيالري رسلا نأ اك مهالإ
 فيعضا! فصتي ةطرش بحاصرخألاو مثال ةمول هللا هذخأنال ضاقف مدحأ

 - ىنغاهفظ نعىنإف ةيعرلا ملظيالو ىصةتسي جارخ بحاص كلاثلاو  ىوةلأنم
 هل ليق ٠ هآ ةرملك ىف لوقي تارم ثال؛ ةبابسلا هعبصأ ىلع ضع مث  عبارلاو

 . ةحصلا ىلع ءالؤه ربخم بتكي ديرب بحاص لاق نينمؤملا ريمأ اي وه نمو

 جورخلا رثكي هن أ دوربلا ىلاو هيلإ] بتكنف تومرضح برمعلا نم الجر ىلوو
 كتمدعو كمأ كتلك ) هيل] بتكو هلزعف امهدعأ دق بالكو ةازيب ديصلاباط ىف
 رومأ كانيفكتسا ا«] انإ] شحولا ىف ةياكلل اهتددعأ ىلا ةدعلا هذهام كتريشع

 نالف نبا نالفىلإ انلمعنم ىليت تنكام ملس شو>ولار وهأ كفكتسن ملو نيدلسملا

 . ( ًارو>دم امولم كلهأب قحلاو

 كل وىنقدصأف ءايشأ نع كلئاس ىن] لاقف ةيمأ ىنب ءاربكنه لجرب ةرم رفظو
 نملاق ؟ مميمأرشتنا ىح ةيمأونب ىتأ نيأ نم روصنملا لاقف ٠ معن لاق . نامآلا

 نم دنعف لاق . رهوجلا لاق# عفتأ أودجو لاومألا ىأف لاق هداكألا عسييضت

 لهأب رابخألا ىف نيعتس نأ روصنملا دارأف  مهيلاوم دنع لاق . ءافولا اودجو

 . هلاوع ناعتاف ممرادقأ 0 عضأ لاو م هتيب

 نوبتك« اوناك اهلك ىافالاىف ديربلاةالو نأ ىساع نب ىموع نب مهاربإ ركذو

 لوكأم لك ر عبو مدالاوبوبحلاو حمقلارعس موب لك هتفالخ مايأ روصنملا ىلإ

 لكو لاملاثيب دريامبو ىلاولا هب لمعي امو مهيحاوت ىف ىضاقلا هب ىضقيام لكيو

 لك ىف ناك امب هيلإ نووتكيو برغملا اولص اذإراهنا ثداوح نويتكي اوناكو ثدح
 كسمأافاح ىلع راعسالا ىأر اذإف اهيف رظن مهمتك تدرراذإف ةادغلاا ولصاذإ ةليل

 تاقن ىتلا ةاءلا نع لأسو كانه لماعأاو ىلاولا ىلإ بتكهلاح نع ءىث ريغت نإو

 كلذ هرعس دودي يح هقدر كلذل فاطات ةلعلاب باوجلادرو اذا هرحم نع ُكاذ

 هترضحب نم لأسو كلذ ىف هيلإ بتك ىضاقلا هب ىضقامم ءىش ىف كش نإو .هلاحىل

 . هموليو هخم وب هيلإ بتكهب لمع ايش ركدأ نإف هلع نع



 مس ةيسايعلا ةلودلا

 : دئادشلا دتع هتارث

 لاجرلا كئلوأ نم نكي مل هنأ حاجنلا قيرط روصنملل تللذ ىتاا لالخلا نم
 شأجلاطبارناك لب عقو !ذإاعرذ هبزوقيضي و هعقرم لبق مرودص مه لال نيذلا

 ثادحالا عساتتا : ةدعلانم مزليام هلدعيف ىلاريال قداص مزعب ثراوكلا لباقي

 : لثمت هللا دبع ىنبا مهاربإو دم دهع ىف رفعج ىبأ ىلع

 ديصام شادخ يرد, اق ه٠ شادخ ىلع ءايظلا تقرفت

 جارساب ىرتلا ادامحعأو هتيب لهأو ةباجصلاوىلاوملاو داوقلا راضحإب ىمأ مث

 مويف جرخ مث باوبآلا ذخأب ريهز نب بيسملاو مدقتلاب دلا#نب نايلسو ليخلا

 : لاق مث قطني ال اليوط هيلع مزأف رينملا الع ىتح همايأ نم

 اوتكس دقل دعس ىنب تمتش ولو ٠ ىنمةشلو دعس نع فكسفكأ ىلام

 نيجلاو ل هجلا ناتلحخلا تسّدبل « مودع نع انيجو ىلع الهج

 : لاقو ساج م

 مكاظعلا ىدحإل الإ هفشكال ٠ نكأ ملو عانقلا ىسأر نع تيقلأذ

 اورعوتساف اودهم دقلو ىفاكلا !وركش اف هب انق نمأ نع اوري دقل هللاو

 ضم و ريض ىلعمقأ مأ صصغىلع اقتربرشأ اولواح اذاف اوصءغو قحلااوطغو

 هنودحي ال مث هنباطيل قحلا اوليقي مل نثل هللاو ىسفن ةناهإب أدحأ مركأ ال هللاو

 . بكر مث مالغاي مدق . هريغب ظعو نم ديعسلاو ىدنع

 نب قا#]و ةراع نب نامثع هعم ناك دمم جرخمب لع نيح ةفوكلا دصق امل

 نم هعم نمو ًايئاخ ًآدنع نظأ نامع لاقف ىتادملا عسيبرلا نب هلادبعو ىليقعلا ملسم

 نم دمحم هل بص: ايف هنإو . ءاهدو رك ىمابعلا اذه بايث وهثح نإ هتيب لهأ

 : نامطلا لذج نبا لاق أكل بورحلا
 ءاقللا ىمح دقو اهكرادت «٠ ىلخ ليعرو ةراغنم مف

 ءاوتلا هيف ىري ام رمسأب ٠ هانم ىتح اهليخم درف

 هت دجوفهن زخوانشخ هتدجوف هدوعثسملو هتريس هللاودق ملم نيقاحإ هللاقف

 : مدكم نب ةعيمر لاق كل هيدأىنب نم هلو- نم نإو آم هتدجوف هتقذو ًاييلص

 رهاوز مالظلاف اودبتحييباصم « مههرجو نأك ناس رف ىلا
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 رجاوهلاهتحولدق ىرسلا شوبع ٠ ةلئمصم وخأ شيك متدرب

 .سرتةم نارقآلل « سو مغيض سيخ هاو وه عيدرلا نب هللا دبع لاقو

 : ثرحلا نب نايفسوبأ لاق اك برخلا نم جيمي اين هنإو ساتخم حاوراللو

 لفاوا لبق مادقإلا هتءدل « ترش برحلااذإ اخش انلنإو

 مثرهقذ تش تاهج ىف نوريثك مهو هيفلاذعو هيدناعم هجوىف ماق هنأ ارفع هيفكيو

 هنأ الإ رقتسي نأ لبق سابعلال 1 نم بهذي داكن أ دعب كنملا ماعد دطوو اعيمج

 .ةري.ه نباب ردغ دقف هنع تفرع ىلا ثالثلا هتاردغ هنأش نم طعو هياع دخؤي

 ىلع نب هللا دبع همعب ردغو بتري ءىث ,لجرلا نم دبي ملو نامآلا ءاطعأ نأ دعب

 همع ىلع ءاضقلا ىف ةهبش هل نوكست اميرو ملسم ىبأب ردغو نامآلا ءاطعأ نأ دعب

 نامإلا لءعتسي نأ مهمام]و نيدسملا ةفياخت قيلي ال ىذلا نكلو مسم ىبأ ىلعو
 . ممم ردغي م“ هئتادعأ لازنتسال ةلمسو دوهعلاو

 دمع هيدلومأىهو ىريخا روصتم تلي ىورأ جدر ناكهنأ هرمأ بيرغ نهو

 كلذ, هيأع تبتكو ىرستيالو ا,ياع جودتي ال نأ اهل طرش ناكو رك آلا رفعجو

 بتتكي ناك هناطا-ىف نينس ردع ام بزمف ًادوهش هيلع تدهشأو هتدكأ اياتك

 زاجحلا لهأ نم هيقفلا هيلإ لمحصو هيتفتسب زاجحلا لهأ نم هّمعلا دعب هيقفلا ىلإ

 تع اذإ ىورأ تناكف ةصخرب هيف هيّتفيل باتكلا هءاع ضرءيف قارعلا ل هأو

 هتفي ل باتكلا رقءجوبأ هيلع ضرع اذإف ليزج لامي هيلإ تاسرأم هترداب هناكمب
 لواحي ناك فيك ار_ظاف .دادغيب هناطاس نم نيئسر دع دم تتام ى> ةصخ رب هيف

 موض رعب و ءاهةفاأ نم ه ريغ ىلع هتعبت ىتاي نأ ديري و هسفن ىلع هدّئعدمع نم ص الخلا

 اميطرصي مل ر دغاانأ ىلع الدي ةاجلا ف ثيدحلا اذه ناك نإو معدلاو وع امضلا ةفلاخت

 ء يقال هنكسع مل ىذلا بيسلا اهيلد هلو ترم ثداوح تناك امئ لو روصتلا

 : هداصتقا
 يدم دول بوو طالوت

 هتئازخ لاومالاب تاللتءا ىتح تاقفنلا ىف داصتمالا ىلإ هلي روصاملا فرع
 ىشضال و ةءسنع قفني لالا ىداه هنكح دم هتاعجةورث ىدهل اهنبال كرتكإذإو
 تناك امت]و فرسلادح ةغلابلا اياطعلا كلت ءارعشلا ىطعي روصنملا نكي ملو .ادافن



 م ةي-ايعلا ةلودلا

 ٠ فرسلا ىلإ نوليب مهعدبال ىتح هدالوأ بغا ري ناكو ليمأ ةلقلاىإ هتايطعأ

 مايأ ىلإ كلذ ىلعرمالا لزي ملو مهرد»#. . روصنملا مأي أ لاملا قازرأ تناكو

 ٠ لهس نب لضفاا : قازرألا ةدايز نس نم لوأ ناكف نومأللا

 هبيرألا ىلع هتدش وهتءمرلع و ةثام قرومتملا ل شم سايعلا ىب ف مكي لذ ةلمجا ىللعو

 دنريأب غبي احيصق هلك كلذ قوذ ناكو  ءطالب ىف هدجو ةماعلا أب ه.انتهاو

 .٠ ةجاملا دزع مالكا نه

 ناك اك ةصلاخةيب رع نكنتمل امنأالإ هسمأعوطو هديوف ةيمالسإلا ةوقلا تناكو

 . ةحجار لازتال هدهعل برعلا ةوق تناكو ةيومالا ةلودلا ىف لاحلا

 ر وصخملا ةافو و

 لاوش ىف كم ىلإ اهجوت٠ مالسأل ةئي ١كم نم ص . روصتملا جح ١ هم ةنس

 ىح دادزي لزي ملو هب قوت ىذلا هعجو هل ضرع ةئركلا لزاتم نم راص الف

أسي وهر لوميم 5 ىلإ راص مث هعجو هب دتكاف صاع نا ناتس لصو
 نع ل

 ةجحلا ىذ ب تيسلا أ ةليل ردعس ىف فوتو ديري اهب عيفرأا ىدصرنو مرخلا لوخد

 نهريغوءاسنلا موي هلا م مكف بجاحلا عيبرلا الإ هتاف كلعو _ ذو ١ هر ةدس

 ان ةقالؤلا تدل لغأ رطل ب هما 3 هيلع م اكملأ ن
 عيب رلأ ذَخأَف موسلاج

 اوءيايق داوقلاب اعد رش م مالعإ نه ىنرم 3 ّئى دكعلو ىدهملا نينم وما ريم مهل

ىلع نب ناماس نب دمحو ىلع ند له“ نو سامعلا هديوتو
 أوعباف سأنلا أعياممل 7 لإ 

 ء ماقألاو نكرلا نيب ىدهلل

 لعجو رصعلا ةالص عم كلذ نم عرفف هنفاكو هلسغو روصتمازاهجف ذخأ مش

 ةينثي نهدو ىسوه نب ىسيع هيلع ىلصو امر تام هنأ لجأ نم ظوشكم هسأر

 هللا هحر مايأأ ةّتس الإ ةئس مم اهتدم ةفالخ دعب ةالعملا

 .تطور وك ذناءكدلولأ نم هل ناكو
أو ريك آلا رفعجو ىدهم اد روكذلاف

 امهم

 دلو نم 2-5 تب ةمطافمهءأر بر ههعف م وى سلع ىناجاسوةي ريا روصنم تأ ىورأ

 همأو نيكسملا جاصو . 0 درك دلو مأ همأو رغصألا رةعجو ب هللا ديبع ف ةحاط

الا رفد م تام دقو دلو مأ همأ ءمساقلاو .٠ ةيمور دلو مأ
 لبق مساقلاو رك 
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 قحتاةيلاعلاجوزت دقو ةيمأ ىب نم ةأمااهمأو ةيلاعلا اممساتذيلاو روصنملا ةافو

 ىلع نب ناهلس نبا

 ىد_ ملا بع

 مأى كت تناكو ةيريملا روصتم تنب ىورأ همأو روصتملا نب ىدهملا دمي وه

 تس ةفالخلا مهتءاج ذإهنس تناكو ةارشلا ضرأ نم ةميجلاب 1ب< ةئس دلو ىسوم

 لاجرلا غابم غلب املو تاوئس رشع هنس ىتف ناك هوبأ فلختسا الو . تاوئس

 ةهجو:اادواجلاةدايقةنس ١6 هنسو ١9 ةئس هالوق دهعلا ةيالوا هحشري هوبا ناك

 نمر لا ديع ند رايجلا دبع ةنّمذ تعقو اتيح ىرلا لزني نأ هرمأو ناسارخ ىلإ

 مث ناتسربط ورغب هرهأ ةنتفاا كلت ءاهتنا دعبو ناسارخ ىلع روصاملا لماع

 ىلإ ًاعيمج ةرصناو نيسامرقب هوبأ هيقاف 146 ةنس ناسارخ نم ادئاع فرصنا

 حاقسلا سايعلا ىأ تنب ةطي رب ىدهملاىت ةئسلاهذهىفو  اهررغث ةيقارمل ةريزجلا

 ىرآ! ىلإ داع م“ 0 ىسع ىلع همدقو دهعلا ءوأ هالو ؟عوب ةنس قو

 بتاجلا ىه.: ةفاصرلا هدئجلو هل تبق هيبأ ىلع مدق ايفو ١١ ةنس ىلإ ماتأف

 ىلع ةقئارلا ةنيدم سسأ ومو ةنس ىفو وه ةنس ججحلا هالوو دادغب نم قرشلا

 مده" ىذلا خعراتلا ف ىفوت ىتح لامعالا ىف هب نيعّتسي لزي ملو دادغب ةنيدم زارط

 6 ةنس ريوتك ٠0 ) 6١غ ةجحلا  هركذ

 ىدهملا ةعبب

 رود !نوقفارب اوناك نيذلادارقلاو مئاهىن ىلع ىدملا ةعيب عيب رلا دخَأ نأ دعت

 هللا لص ىلا بيضي هعم ثعبوةافولا ريخ مالسلا ةنيدم ىلإ الوسرهجوو هجح ىف

 ءانالثلا مري لسرلا تمدقف ةفالخلا متاخضو ءافلخلا اهثراوتي قلاهتدربو سو هيلع

 هتفالخ ىف ثكمو مالسلا ةنيدم لهأ هعيأب مويلا كلذ ىفو ةجحلا ىذ نم فمنلل

 ( 1 ةئنس سطسغأ ١1 )  ةنس مرحملا نم نيقب نال سيخلاةليل فوت نأ ىلإ
 افصنو آرهشو نينس رشع هتدم نوكستف ناذيس امب

 هف ةيومالا ةلودلا ددم لولا نمحرلا دبع سلدنالا دال ىف هرصاعي ناكو
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 نوال ةيقرشلا مورلا كلم ىف هرصاعي و . ناملراش اسنرف ىف هرصاعيو . برغملا
 .ه نمأ ردن ىبريإهمأ تناك هرغصلو سداسلانيطنطسق م“ ( ٠١" - ه/م) عبارلا

 ىدهملا دهع ىف لاخلا

 مايأ ةدشلا ضع. نم هنوقلي !وناكامسانلا نع ةهفرم ىدبملا ةفالش تناك

 ةنظلاو ةبيرلاب ىنتكي ناكف موصخ هل اك-ام سسؤي روصنملا ناك دقف روصنملا

 ءاجاملف ىصاعلاب عيطملاو بنذملاب ىربلا ذخ رام ًاريثك كلذ لثم ىفو امهب بقاعيف

 تناك نإو ترسكدق نييولعلا باينأو تدطوت دق ةيسايعلا ةنالخلا تناك ىدهملا

 لثم ىلإ ممم سارت>الا ىف نوجاتحال مبف ةفالخلل نودلطتي اياقب مهل ترقي دق

 ةفيلخلا رظن تحت اوعضو دق مهرابك ناف ةددقلا نم هيلإ جات روصنملا ناكام

 لكهياع نوضرعي اوناكف محل ريمالا ةبقا رع قتك ا ةنيدملاب اوناكنيذلاو دادغبس

 ىف هيشي هنأ دعت وهو هتمالو هسقنل ةديعس ةأمح ىدوملا ةامح تناك كلذلو موي

 هيبأ دعب كلا دبع نب ديلولا هوجولا نم ريثك

 نم ةعابتهلبق ناك نم الإ روصنملا نم ىف ناك نم قالطإب ىمأ هتيالو لوأ ىف

 ةملظم هلبق دال ناك وأ داسفلاب ضرألا ىف ىعسلاب افورعم ناكنمو لتق وأ مد

 نوسوبحناوتايانجل' باب رأ امأ.ًايسايس مهرج ناك نم م مهقاطأ نيذلاف ق> وأ

 ىتأيس ىذلا دوادنب بوقعي قلطأ نم ناكو مهسبح ىف اولظ مهناف ةيندم قوقحل
 ىدبملا دهع ىف لأجرلا رابك ىف هركذ

 روصقلا نم عسوأ 2كم قيرطىف روصقا ءانبب هرمأ حالصإلا نم هارجأ امو

 كرتو حافسلا رودقىف ةدايزلاب أو ةلابز ىلإ ةيسداقلا نم اهأتد حافسلا ناك ىتلا

 ناضيح ىهولهنملكفعناصملا ذاختاب مأ و . اهلاح ىلع اهاتب ىلا روصنملا لزاتم

 عطقنيال نيذلا لفاوقا! لاجر ىلع الهسءاةتسالان وكي ىحرانألا هايم نم ًالمتو ىنبت

 عقاصملا عم اياكرأا رفحو كربلاو لايمآلا ديدجتب ىمأو . تابجلا كلت نممهرورم

 نوجسلا لهأو نيءوذجلا ىلع ىرج نأ ىعأو هب موقي ًاصاخ الماع كلذل لعجو

 نونوكيف سانا لاؤسو ,قرطلا ف ىثما ىلإ نوموذجلا جاتحال ىتح قافآلا غيمج ىف

 اعوج اوتومب الف مدرأب موقي ام نينوجسلل نوكي ىتحو ضرا ا راشتنا ىف ًاببس
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 . هنع نولأسي لهأ هل ناك نم الإ
 الب[ والاغب نولاو دور ملسو هيلع هللا للص هنا لوسر ةئيدم سس ديربلا ماتأو

 كلذ لبق ديرب كانه مقي لو

 امو هب طيح ام ةريثك ًارود هيف لخدأف مارحلا دجسملا ىف هتدايز هراثآ نمو
 ةباتكوىوبتلا دجسملا طئاد نم كلما كيع نب ديلولا مسأ و>ىرمأ هنأهلعذخوي

 هارن ام ةفيعض انة لءجت ىتاا تاراغإلا هذهم كولملا فغش اميدقو هناكم هسا

 دملاهب قدتسي ًايقاب ًارثأ فاسالىأر اذإ ناك مهنم فاخلا ناف راثألا ىلع ًاشوةنم

 راثالاف كلذ ىكح ام هناكم هسا عضيو قتيلا مسا ةلازاب رهأي ام ناعرسف ءانثلاو
 نع الضفءرلءفي نأ ةقوسلاب سححال نيرخأتاا ىلع سيلدتو شغ اذهو ةيردملا
 ناك اذكه نكلو كولملا

 مدقت هءاكأ ضع ىثتراف هيإإ] صصقأا لخدنو ملاظملل سلجب ىدهملا ناكر

 هدو هلخدي ناكو صصقلا هيف رطت قبراعلا ىلع ديدح كاش هل ادب دحأت اهضعب

 ضعب ىلع اهضعب مدقي الف هيف رظايف الرأف الوأ صصقلا نم هديب عقيام ذخأيف

 لتقلاب ميفاعي امتاد ناك-ف ممرمأ هيل] فري نيذلا ةقدانزلاب ىرغم ىديملا ناكو
 مصخوأ ودع ند ىنشقين أب حب نم ىنشت ىلإ ةلمسوهنم ز قةمهتا' هذه تناككلذلو

 ناكو وره ىرق ىدحإ نه ناك ىناسارخلا عنقملا ةتتفزم ناك امكلذيوا رغأ ىذلاو
 ىدهلأهجروف ىهنلا ءاروام لإ راصو ا ريثك ارش ىوختساف حاوراآلا خسانتب لوش

 ىدهملا درفأ مث ناسارخ ىلع دموي وهو ملسم نب ذاعم موف داوقأ نع ةدع لاتقل

 هرصاخ شك ةءاقىف راصحلل عتقملا دغتساف دارقلا هيلإ مضو ىثيحلا ادعس هتيرال

 هءاسن هاقسأو امن برش ةكداملاب سحأو راصحلا ةيلع دتشا املو ةتملَي ديعس

 هسأر اوزتحاو هتعلق نويلسملا لخدو ًاميج اوتامو تاف هلهأو

 نم ناكامل روصتملا هيبأ دهعف هنم حضوأ ىدهملا دهعف ةرازولا رهظم ناك

 لوأ ناكو هوبأ دمتعي ناكامم رثكأ مماع هداهتعاو هئارزو ىلإ ىدهملا نوكر
 دعاوقلا ررقو ناويدلا بارو علا لصاح ه عمج هنإف ٌةءافكلا ريك هتارزو



 يش 4 ةمسس اعلا ل مدلا

 نب ةيواعم هللا دييع وبأ وهو ةريخر املعو اتذح سانلا دحوأو ايندلا بتاك ناكو

 ناكوهيلإ روصنملاهمشةدالخلا لبق هيئانو ىدهملا بتاك ناك نيب رعشأللا لوم راسي

 هلىصتبالءروءأ ل عابلاغناكف ىدهلا هنيادب ريآل هنكل هرزوتلا نأ ىلع مزع دق

 روصنملا تام ايلف هتروشم لاثتماب همأيو هب هيصوب لازءال روصنملا ناكو الوق
 هتعانص امدقم اكو نيواودلا هيلإ لسو ةكلمملا ريبدت هيلإ ضوف ىدهملا لوو
 ىلع ذخأي ناطلسلا ناكو ةعساقملا ىلإ جارخلا لقن هنأ اهنم ةلودلا ىف تاييترت هلو

 ةمساقملامأ ررق ةرازولا هلا ديبع وبأ ىلوت اند مساقي الو ًاررقم اجارخ تالغلا

 هماكحأ هيف ركذ جارخلا ىف اباتك فنصو رجشااو لسخنلا ىلع جرخلا لعجو

 دعب سانلاههيتو جارخلا ىف بانك فنص نم لوأ وهو هدعاوقو هقئاقدو ةيعرشلا

 امركذ ىنأيس جارخلا ىف ايتكاوفتصف كلذ

 هاكش اذ روصنملادنعهدييأتب موقيوهللا ديبع ابأ دعاس بجاحلا عيبرلا ناكو

 مالسلار ادى ]داعةكمب ىدهملاةميد ىمأب ميبرلا ماقو روصنملا ىفوت اءلف ىوكشب دحأ

 مفهيلع نذأتساو هيلإ رضف ىدهملا ىري نأ لبق هتلا ديبع انأ الوأ لباقي نأ ىأرف

 دعقفد لةحيلو هل مقي لف اكتم ناكهيلع لخد الو ءاشعلا ةالص دعب الإ هل نذأي

 هرفسوهريسم نع هللاسإ لع ءىكتم هللا دببع ونأو طاسبلا ىلع هيدي نيب عيبرلا

 دقدل لاقفءركذيئدتبي عيبرلا بهذف ىدهملا ةعيب ىعأ ىف لعف امع هلأ ملو هلاحو

 ىذلاهللاو لضفلا هثبال لاقو هللا دبع ىنأ ىلع بلقلا ريغتم مهب رلا ماقف كؤبت انغلب

 هللاديبع وبأن اك :هللاديبعى أن ءخاب أىتحىلام نقفنال م ىهاج نماخال ره الإ هلإ ال

 املة:ءزآلا كلتىف تناك ىنلا ةباتكلا ةعانصب ساتلا قذحأ وهف ءارزولا راك نه

 هتارح ذوفنو هئاهد عم عيسرلا دج لذ سانلا فءأ نم كلذ عم ناكر ةرازولل

 مهتارزو نم ءافللا ههركب انع ًاديعب ناكهنأل هللا ديبع ىنأ ىف ائعطم

 ةقدنرلانمهركي ىدهملاناك ام انفلسأ دقو هنيد ىف مهتم نبا هللا ديبع ىنآل ناك

 كلذ ىفلاتحيلازاملفهريزووةفياخلا نيب داسفإلل ةليسو ريخ كلذ نأ عيبرلا ىأرف

 أرقل بهذف أرقا دمجاب لاقو هراض-اب ىمأق هللا ديبع ىلأ نبا ىدهملا مهنا ىتح

 ن رقلل عماج كنب انأ ىف رت ملأ ةيواعماب هلا كيبع نال لاق نآرقلا هيلع مجعتساف

 لاقفزآردلا ىسن ةدملا هذه ىفو نيس ذنم ىتقراف هنكلو نينمؤملا ريمأاب ىلب لاَقف



 نينمملا ريمأاي دم نبسابعلا لاقف عقوف موقيل بهذذ ( همدي هقا ىلإ برقتق مق )
 هعنع ب رف هنماب ىدهملا صأو لعفف خيشلا قع نأ تش نإ

 هنبأ لتق هنآل هللا ديبع ىأ نم ىدهملا فوختي نأ لبسلا نم كلذ دعب ناك
 الا لاح تاتو , دازو تشاو دأرأ ام عيب رلأ غلب كلذب و هنم شح وتس

 م«نوبا:ءاوهآلا لهأ لازب الق لوق لكل ًاديص مهئاذآ اولعج نيذلا نيديتسملا
 نيدسفملا ىلع له لا نىتا مهتل كلت لثمب مهنأ نم نيقداصلا ةمدخ نم مهنومرو

 1و ةذس اال وزعم هلأ ليبع ىبأ ةاقو تناكو ًاميقحت نورظتنيال مهنآل اههمج وت

 ة؟١ ةئس هلزع ناكو

 ناكماسن:ىلومنامهطن دوادنب بوقعي هللا ديع هانأ هدعب ىدهملا رزوتسا

 لع لهأ هدالوأ جرخ ناسارخ ىلع ةيمأ ىنب لماع رايس نب رصنل ابتاك يدق هوبأ
 سايعلا ىبدنعمهسيل اذاف اورظن و مراعشأو مهريسو سانلا مايأب لعو بدأو

 اوندو ةيديزلاةلاةماو رهظأت رصن ةباتكنم مهيبأ لاحلا مهتمدخ ىف اوعمط# ملف ةلزنم
 اهيفاوشيعيفةل ودم نوكب نأ اوءمطو ىلع نب نسحلا! نب نسحا نب هللا دبع لآ نم

 بلط ىف انايحأ هللا ديع نب مهاربإ] عمو هسفنب ًادرفنم دالبلا لوحي بوقحي ناكف
 ناكوميهارب الايتاك دوادنب ىلع ناك مهاربإ و دمت رهظ ايلف هللا دبع نيدمحم ةعيبلا

 نم امهناو21و بوقعيو ىلع ىراوت لتق الف يهاربإ عم نيجراخلا نم بوقتعي
 تاماملةهتايح مايأقيظملافامهسي-وبوةعيوايلعذخأو مهب رفظو مهبلطق روصنملا
 لضفلا ني ق'] قيطملافاهعم ناكو هيلع نم نميفاهيلع نم ىدهملا عيوب روصتملا
 ةقادص (هب تناكف باطا اديعنب ثراحلا نب ةعيبر ني سابع نب نمحرلا ديع نبا

 مم ةفرعمدل الجر بلطي ناكف كلل دياكملا مثرييدتو ةيديزلا ىشخت ىدهملا ناك

 هلأسف الماك الج رودجو هحتاف وهيلع لخداملف بواقعل ىلع لدف هنيدو مهنيب لخديل

 نهزلاكلذىف سانلا ناكو هنيبو هنيبب لخدي نأ بوةعي ءدعوف ديز نب ىسيع نع
 كلذم أر يت, بوةعي ناكوىلع لآ, ةءاعسلل تناك امن] ىدهملا دنع هتلزتم نأب هومر

 ةيديزالل راف ادبعى أ دءبهترازوهالووهيلإ دواد نب بوعي ىدهملا برق

 لمعو ليلج لك برغملاو قرشملا ىف ةفالخلا رومأ مثالوو بدح لك نم مهب ىأف

 : هيدي ىف اهلك ايندلاو سيفن
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 دفني ال ناكف قافآلا عيمج ىف هئائمأ هيجوتي ىدهملا هرمأ هنأ هتلزنم واع نمو

 كلذ ذافنإب هتقثو هنيمأ ىلإ بوقدي بتكي ىح زوجيف لماع ىلإ باتك ىدهملا

 ىلاةفءارفشلامهناعأوهيلعاوعسفىدهملاىلاوم هدسحنآل ايعاد ولعلا كلذ ناك

 دواد نب برقعي ةفياخلا نإ (مكموت لاط !وبه ةليمأ ىنب : درب نب راشب كلذ

 دوعلاو ىانلا نيب هللا ةفيلخ اوسّلاف موقاي كتةالختعاض

 هودهفأو روءاآلاهل ضب ر.هنأو لضفلا نب قاومإل هليم بيس بوقعيب ةياعسلا تناك

 هدي برغملاو قرشملا نأو هدعاسي بوقعي نأو ةفالخلا موري قاإ نأ ىدهملا

 داعيمىلع دحأو موب ىف اعيمج اوروثيف مهل بتكي نأ هيفكي امنإو هاحصأ ىديأ فو
 بوقعي بلط نأ فداصو ىدهملا بلق كلذ الق لضفلا نب قاعسإل ايندلا ذخأيف

 سد مث ىدرملا هجو ريختف لضف" نب ق'عإل رصم ةيالو كلذ بقع ىدبهم لا نم

 نف هلتقيءمأاب ولعهيل] لس مك هنه رديبام عمستت هل اهبهو هيرارج نم ةيراج هيلإ

 ريغ تلسرأدقةيراجلا تناكو هلتق هنأ ىدهملا ربخأو ةيفخ هجرخأو بوقعي هيلع

 صأو هدب ىف طقس بوقعي هآر ا1و قيرطلا نم هب هءاج نم لسرأف هيلإ ىولعلا

 صأو : هنعمنمديشرلا هبرخأىحاسوبلزب ملو سيك قيطملا ىلإ هتداعإب ىدهملا

 لهأذخؤينأرمأو برغلاو قرشلا ىف تايالولا نع بوقعي بادحأ لرعب ىدهملا
 تاأوتس سمخ هترازو تناكذ )5 ةنس كلذ ناآكو مهم كلذ لعمو أرسبحو هيب

 لبع نم لوأو ةمزآلا ناويد هنومسي اوناك ناويد ثدحأ ةرازولا هذهىفو

 اهطيضيال وداذاف ركف ني واودلاهل تعمج امل هنأ كلذو عيزب نب رمع مامزلا ناويد

 ناكفالجرناويدركىلوو ةءزالا نيواود ذختاف ناويد لك ىلع هل نوكي مامزب الإ

 قوةمزأناويدةيمأ ىنبل نكي ملو حيبص نب ليحمس] جارخلا ناويد مامز ىلع هيلاو

 عيزب نب رمع ىلع ةمآلا مامز ناوبد نيطقي نب ىلع ىدهملا ىلو 4+0 ةنس

 هتيب لهأ ناكر روباسين لهأ نم وهو ع ىبأ نب ضيفلا هدعب ىدهملا رزوتسا

 بدأتو ةيسايعلا ةلودلا ىف ضيفلا ىراو اوءاسأو سايعلا ىنب ىلإ اولقتناف ىراصن

 ريثك ةمطا ريبك سفنلا زيزع آداوج هلام ىف اةرختم الاضفم امض ناكو عربو

 ءافلخلا نم دحأ هرزوتسإ و تام ىتح ىدودلل اريزو ضيفلا رمتسأو هيتلاو ربلا

 ؟ 7/8 ةنس ديشرلا مايرأ لوأ ىف تامو هدعب



 ةمالسالا ممآلا خحرات تارضاحم كَ

 ةيجرالا لاوحالا

 مهالا رظن ىف اهرهظم كلذك ناك ارهاب يكراملا لخاد ىف ةفالخلا رظنم ناك

 ريمأ نيبو دادغب ةيقرشملا ةفالخلا نيد ةقالعلا ءوس فسوؤي امم هنأ الإ ىرخآلا

 ةلازإنادويوهرمأ,ناتمىدهملاوروصنملا ناك دقف لخادلا نمحرلا دبع سادنالا
 قرت امشيجهلدرحي نأ اهتم دحاو نكمي ملف هديعب نيلجرلا نيب ةقثلا نكلو هتلود

 رخألاةاداعمرب نيقيرفلا نم لك قكاف سلدنآلا دالب ىف هوزغيو ةيقيرفأ ىرادك
 اهراثآ تأ ىتا!ةيب رغلاةمامورلاةلودلا ةداعاب اهتبم تقولا كلذ ىف ناملراش ناكو
 برةتلاواهنم ةدافتسالا بحأف ةوادعلا نم نيلسملا نيؤرطلا نيبام ىلإ نطف دقو

 ةفالخلا ىف اذوغ: كالذب بستكيل دادغب ةفيلخ بلغ ىلإ سلدنالا ريمأ ةبراحمب
 نكت كلذ ىف دجو ةينيطنطسقا ىف مورلا كلم ىلع هردق عفتريو ةيمالسإلا

 . أمس م ديشرلا دهع ىف تالصاوملا هذه ما] نم

 تاراغإلا نكست ملف ةئيس تناكف مورلا كلل نيبو ىدهملا نيب تاقالعلا امأ

 ن٠تاراغإلا تناك اك نيلساا! فرط نء فئاوصلا تناك لب لطبت نيفرطلا نه

 . ارحضو ارب برحلا تناكو مورلا كله

 ثوعيلاضرفوثنوراه هتااه رمأىلووةفئاصلا مأب ىدهم لا لفتحا ١ ةنس ىو

 ل ىدح شجلا عم ىدهللا جرخو ممريغر ناسارخ لهأ نه سادجالا م ىلع

 لهل تالصجرخ أو دونجلا ىطعي و ايكو ع ند روش نم اودع 4هب ماقأف نادربلا

 هللأ معو ىدهملا دهعىف تاورغلا مأ نم ةوزغلا هذه تن اكو هقم اوصخش نيذلا هديب

 دعب الام نصح اودتفف اليمج ءالب هجولا كلذ ىف مهالبأو ةريثك احتف اهيف مهيلع

 اهحتف ناكو تحتةىت>قرذجتملا هيلع بصن دقو ةليل نيثالمثو ةينامث هيلع اوماق نأ

 اولزنفكلذاوطعأف مهنيب قرفي الو اولحري الو اباهأ لتقي الأ طورش ةثالث ىلع

 : الامس مهنم بيصأ ناك نم الإ نيملاس نيدلسملاب لفق مث . نوراه مهل ىفوو

 ددع ناكو مورلادالب قلغوف ىرخأ لع نوراه ةفئاصلا ازغ ١56 ةئس فو

 ٠٠1148١1قرولانمو اراثيد .١4446 نيدلا نم محل لمح الجر ههربو» هشيج
 ىذلاناكو ةيليطةطسقلا ىلع ىدل ارحبلا جلخ غلب ىتحارئاس شيجلا أدو لزي مو مثرد
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 ىف تار:اكمنوراهنيبوارنيب ترجل اهنب |نعةياين كلملا مأ « ىتبري] » مورلا سمأب موقي
 ميقتنأاويلعط رتشاو نوراهكلذ اهنم لبقف ةيدفلا ءاطعإو ةعداوملاو حلصلا بلط

 هتباجأة نيءلسملا ىلع افوخم ًابعص الخدم لخد دق هنآل هقيرط ىف قاوسالاو ءالدالا

 لكنمناسين ىفاهيدؤترائيدو... . نيبو هنيب مملصلا هيلع عقو ىذلاو ٠ لأسام ىلإ

 الوسرهعم تهجووهفرصنه ىف قاوسألا هل تماقأو كلذ لبتف ناريزح ىفو ةئس

 اوءتكوضو رعلاوةضفلاو بهذلا نم رسيت ام ىدؤت نأ لع تلدب امب ىدهملا ىلإ
 ىف ةصفح ىنأ نب ناو لاقو . ىراسإلا تدلسو تاونس ثالث ىلإ ةنده باتك

 ٠ نوراهل ةورذلا هذه

 اهروس لذلا ىمتكا ىتح انقلا اهيلإ ه ًادنسه مورلا ةيفطتطسقب تفطأ

 اهرودق ىلعت برسحلاو اهتيزحم « اهكولم كتنأ ىتح اهتمر امو

 هعم ةيزجلاب مورلا كمدقو +١ ةنس مرح اذه ةهجو نم نوراه لوفق ناكو

 : ىزعرص لط رم. ... و ةرنرع راثيد مه..و ةيءور رانيد هع... كلذو

 اوردغوحاصاامورلا ضن ةندحلا ةدم ءاضقنا لبق ىأ م ةنس ناضءد ىفو

 لاطبلاردبندددزي نيرسفقو ةريزجلا ىلو وهو ىلع نب ناهلس نب ىلع مهيلإ هجوف
 ابرحاه رثكأناكيدهمل'ةدم نأ ةجيقلاو . اورفظو اوهنغو مورلا اودرف ةيرس ىف
 نأالإانايحأ موجحلاو انايحأ عافدلا فةو٠ ىف ناقيرفلا ناكو'مورلاو نيدلسملا عم

 : نيءماسملا بلاغلا ق ناك رفظلا

 دنفأ و ع
 و

 .ناىدهملادارأف دنحلاودنسلا نيب لصافلا نا رهع رهن ىلإ ن وكلمي نودلسملا ناك

 رعيلا قىعمسأ اب اهش نب كلملا دنع هجو زوم ةئس قف دنهلا دالب هدوذج ىرغي

 هعم صخث أ ودانجالا عيمج نم ةرصبلا لهأ نم نيفلآل هعم ضرفو دنحلا دالب ىلإ

 ماشلاءانب أن م ًادئاق هعم هجوو 6. . تاطب ارملا نوهرلي | وناكن يذلا ةعوطملا نم

 نمو لجر ٠١٠١ ةرمصبلا لهأ ةعوطم نم هعم جرخو ماشلا لهأ نم *.. ىف

 ةنيدماوتأىحاوضم لجرو+ . . مدع مات ناكف 4... ةحايسلاو نييراوسألا

 نيموباهباع اوماقأو مويب مهمودق دعب اهوضهانف 1+. ةذس دنهلا دالب نم ديراب
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 ىتحأضمب مهضعب نصحو ساذلا دشا#و ةلآلا عيمحي اهوضهابو قينجتملا اوبصنق

 نارينلااهيفاواعشأفمهدلب ىلإ م وأجل تح ةيحان لك نم مهليخ تلخدو ةوتع اهوحتف

 مثالجرنو رشعو ةعضب نيململا نم لتق نأ دعب مىمأىع اهلهأ اويلغو طفنلاو

 مهن«:فلأواهبسب تام ضارمأ مهتباصأف حرلا مهل بيطي ىتح ةئيدملاب اوماقأ

 نارحر حبل لاقي سرافنم الحاس اوغاب ىتح فارصنالا مهتكمأ نيح اوفرصنا مث

 ضع اجو ضعب مهتم قرغذ مهبك ارم ةماع ترسكف حيرلا هيف مهيلع تفصعف

 . ةكلمملا ميسون هب دصقي العال ةراغإ الإ تسيل ةورغلا هذه نإ رهظيو

 ىدهملا تافص

 ءانغلا عم سي ناكو هسل < ىف هن و رشي هراعم ناك نإو ذيدتلا برشيال ىدهملا ناك

 هنع افع هدب ىف ههوصخ نم دحأ مقو اذإ ناك_ووفعلاو ءاحلا هقلخ نم ناكو

 هتالسص ىف ةرم أرقف ىولعلا رفعج نب ىبوه هسدح ىف ناكنآر قلاب رئأتي ناكو
 هنالصمتأف 6 مءاحرأ اوءطقتو ضرآلا ىف اودسفت نأ يلون نإ متسع لهذ ١

 هذه تأرقى] ىسوهايهللاق هن ءىج آءلق ىنوم راضدحاب هرمأو عيرلا ىلإ تفتلاو

 هالخندل قث ورع لاقف ىلع رخال كت أى قثوفكمحر تعطق نوكأ نأ تف ةنآلا

 موملاظم سانلا نع لي زيفة اضقلاهيدب نيب وهسق:بملاظءلل ساحب الداع ةفملخ ناكو

 ملاظلل ىدر نكي مولةةاضقلا ىلع اولخدأ لاق ملاظلل ساج اذإ ناكو هلبق تناكولو

 ةعيض ىنبصغو ىدهملا ليكو ىنلظ رواسم نب روسملا لاق. ىنك-ل مهتم ءايحلل الإ

 همعمدنعو ىدهلل اهلصوأف ةبوتكم ةعقر هتيطعأو لاظلا بحاص امالس تيتأف ىل

 هتبلظم نع هلأسو هلاغداب ىدهملا رمأف ىضاقلا ةيفاعو ةثالع نياو دمت نب سابعلا

 هللاحاصأ رواسسم لاقف ملكت لاقف معن لاقف نيذه دحأب ىضرت هل لاقف ام هريخأف

 نينمؤااريمأأيلوةتام ىضاقلا لاف ىدبملا ىلإ راشأو ىتعيض ىف ىنيلظ نإ ىضاقلا
 ةفالخلا لبق ةعيضلا هيل ]إ تراص هلس ىضاقلا هتلا حلصأ رواسم لاقف ىدب ىف ىتعيض لاق

 لدعلاو ٠ تلعف دق لاق هل اهقاطأ ىضاقلا لاق ةفالخلا دعب ىدهملا لاق اهدءب وأ

 مهتاطاس مظعو مثرادقأ واع ىلع لدت ىلا تافضلا نم ءاغلخلا ىف وفعلاو لحلاو

 هيلعدقموبأ ناكو ناسالا ةحاصقو دوجلا نم هب زاتمأ ام عم ىدهملا ناكاذكمهو



 هل عيججو برعلا لاثمأ ىضلا لضفملا هل فلأ دقو هرغص ىف ًاضحم ًايبرع اهلعت

 برفأ ىه ةعيرذب عرذت الو ةليسوب دحأ ىلإ برق“ ام لوذي ناكو مرعش تاراتخم

 رخاوألاعنمنآل اهبر نسحأف اهتخأ اهعبتأ هيل] ىنم تفلس آدي ىابإ هريكذت نم

 . لئاوآلا ركش عطقي

 م-وهيلعهللا ٍلصدتلا لوسر ةنس فلاخم الأ بح ةنسلا ىلإ الايم ىدهملا ناكو

 رادقملا ىلإ اهرباتم ريصتو تاعاجلا دجاسم نم ريصاقملا عدنب ىمأ هنأ كلذ نه

 لمعفقافألا لإ كلذب بتكو سو هلآو هيلع هلا ىلص هللا لوسر رينم هيلع ىذلا

 نوعوبأهر مف كتجاح ينص وأهل لاقذ ضن رم وهو نرع يأ هالوم ةرم رأزو . هب

 تلاطدقفهيارعدتونوعىأنب هلادبع نع ىضرت نأ ىتجاح نيئمؤملا ريمأاي لاقو

 هنإ كي اروائيأ ف الخ ىلع و قيرطلا ريغ ىلع هنإ نوع انأ اي لاقف هيلع كتدجوم
 نينمؤملاريمأايهلاو وهن وعوبألاقفاءذلوقلاهىدي ورمعو ركب ىلأ نيخيشلا ىف عقي

 ىحمييحأ امبانورقكلادب دق ناك نإف هيلإ انوعدو هيلع انجرخ ىذلا رمآلا ىلع

 ةيسايعلاةوعدلا أدبم ىف ةقيّقح ةدوجوم تناك ةركشفلا هذه نأ رهظيو . مكموطت

 ىأرف ةيلاتتملا مهتارومو نيبلاطلا رمآ نم ناكام ناكنأ دعب اهرضفر مهنكلو

 ىقرخأتلا نم الم ناك ىلا ةجردلا ىلع هع هللا ىضر ىلعب اورصتقي نأ نويسابعلا

 . نيعجأ مهنع هللا ىضر نيدشارلا ءافاخلا نم هفالسأ نع ةبترلا

 ىدهملا ةافو

 هتكردأن اذبس ام ىلإ لصو ايلف ناجرج ىلإ جورخلا ىدهملا دارأ 14 ةئس ىف
 هنباهيلع ىف صوذورلا اه لاقي ةيرق ىف مرحا نم نيب ناقل سينلا ةليل هتيم كانه

 . هتبحص ىف ناكهنآل نوراه
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 ىداطفأ ع

 اهعما دلو مأ همأو روصنملا رفعج نب ىدهملا دمحم نب ىداملا ىموم وه

 هلتدلونأ دع ىأ اهجوربو اهقتعأ 1هو ةنس ىفو ىدهنلل اكلم تناك نارزخلا

 ناكو ةئس ١4 ةنس دهعلا هوبأ ءالوو 6١غ ةئسس ىداهلا دلو . ديشرلاو ىداحلا
 نيفلاخلا رنيجراخلاةيراحنناج رج ىحا!وت ىف اهداقذ قرشملا ىف دونجلا ةدايق هياوب

 نوراه هنبا ىدهملا عم ناكو ناجر اييقه ناك هوبأ هيف فوت ىذلا مويلا فو
 ةيزعتلاو ةدربااو بيضقلاب و ةفالخلا متاخي هيلإ لسرأو دنجلا ىلع ةعيبلا هل ذخأف
 هلل لو موو ةئس سطسغأ 4) ١١9 ةنس مرحت 7 ى كلذ ناكو ةئئبلاو

 ةناس هتدم تناكف ( م06 ةنس ريمتيس 1م ) 187 - ةنس عيبر ١ ىف ىفوت ىتح

 . ةنس ؟١ تام نيح هنسو أمون ؟؟و أرهشو

 . هابأ نورصاعي !وناك نم ثالثلا كلاملا ىف هرصاعت ناكو

 هديهع ق لاحلا

 اليكتت مهب لكنو مهيل] تفتلاف ةقدانزلا ةهاركى ف هنأ ناس ىلع ىداهلا ناك

 نيدلأ نعريمعتلا ف ةدزاجلاو ني دتلاك رب ىلعانا دع مدنع تناك نظب ام ىلع ةقديزلاو

 رظنف جيد هنأ هتع رك ذ ء بتاكلا ناذاب نب نادر ىداهلا لتق نم نأ ىريطلا ىور

 .رديبلا ىف سودت ةرقبب الإ مبهبشأ ام لاةف نولورهي فاوطلا ىف سانلا يلإ

 : ىمعالا دادهلا نب ءالعلا لوقي هلو

 ريثملاو ةفكلا ثراوو م هقاخ ىف هللا نيسسمأ ايأ

 رديبلاب ةرعكلا هبشي ه رفاك لجر ىف ىرت اذام
 رسودلاو ربلا سودت ارمخح م اوهسام اذإ سانلا لمحيو

 هب اتتساف قودنز هيلإمدق دقو ىسوُل اموي لاقىدهملا نأ دنس ىربطلا ىورو

 هذهدوجتف رمآلا اذهكل راص نإ ىنباي هلصب أو هقنع برضف بوتيزأ ىنأف

 شحاوفلا ب انتجاكن سحر هاظ ىلإ[ سانلا ا وعدت اهناف ( ىنامباءحأ ىنعي ) هباصعلا

 ررووهطلا ءاملا سمو محللا ميرحت ىلإ اهجرخن مث ةرخآلل لمعلاو ايندلا ىف دهزلاو
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 روتلااههدحأ نينثا ةداعىل] هذه نم اهجرخت مث ابوحتو اجرحت ماوحلا لتق كرتو

 لوبلاب لاسقغالاو تانبلاو تاوخألا حاكن اذه دعب حييبت مث ةيلظلا رخالاو

 امه عفراف رونلا ةياده لإ ةملظلا لالض نم مذقنت قرطلا نم لافطالا ةقرسو.

 كدج تيأر ىنإف هل كيرشال هللا ىلإ اهرمأب برقتو فيسلااهيف درجو بشخلا
 . نينثالا باحصأ لتقب ىترمأو نيفيسب ىتدلق مانملا ف سايعلا

 دوادل نبا امهدحأ مشاه ىنب نم نياجرب ىدهملل أ هنأ ىوريام بيرغ نمو

 نب ثراها نب ةعيبر نب سادع نب نمحرلادبعنب لضفلا نب بوقعي ىناثلاو ىلع نبا

 هل لاقذ لضفلانب بوقعيامأف ةقدنزلاب هدنع ارقأو ةقدنزلاب امهنا دقو بلطملادبع

 ضب راقااب ىنتض قولو لمفأ الف سانلا دنع كلذ ريظأ نأ امأف كنيبو ىنيب اه ود

 بصعتنأ اًعيقح تنك لوقت ؟ سلا اكو تاومسلا كلل فشك ول كليو هللاقف

 . سانلا نم اناسن] الإ تنك له تنك نم مل-و هياع هللأ لص دمع الواو دمحم

 لتقأ الإ سمآلا اذه ىتالو اذإ ادهع ىلع هلل تلعج تنك ىنأ الول هللاو امأ

 كياعتمسقأ ىسوماو لاقف ىداحلاىمومىلإ تفتلا مثكتلتقلو كتترظان امل اياه

 ىلعنب دوادنبا تاف ةدحاو ةعاس امهرظانت الأ ىدعب رمآلا اذه تيلو نإ قحب

 نم ىسوم مدقو ىدهملا تام ىتح قبف بوقعي امأو ىدهملا ةافو ليق سدحلا ىف

 اشارف هيلع قلأ نم بوقعي لإ لسرأف ىدهملا ةيصو ركذ لخد ةعاسف ناجرج

 . تام ىدح لاجرلا هيلع تدعقأو.

 ىلع ند نيسحلا ةرو؟

 نأكو ؤ؟4 ةئس ثاثملا نسحلا نيب ىلع نب نيسحل !ةني دملاب جرخ ىدافادهع فو

يسو باطخلا نب ريعنب هللأ دبع نم هللأ دبع نا زيزعلا دبع نب رمع هتقول ةندملاىلاو.
 ب

 بارشلعاوناك ةعاجو ةيكزلا سفنلا دم نب نسحل اذخأ ني وعلا دبع نب رمعنأهجورخ

 ةنيدملا ىف مهب فيطو لابح مهقانعأف لع مهيأ م ًاعيمج اوبرضف ليقع مأق مل

هب رض دقو مهيلع ا١ذهسيل هللاقو موق ةملكف ىلع نب نيسحلا همل] راصخ
 نكي ملو م

 دقو مهيلإ ثعبق مم قوطت ملف اسأب هب نوري ال قارعلا لهأ نآآل مهيرضت نأ كلا

 ًاعيمج مهقاطأف مهيف ملك مث ةليلواموب اوسبف.سبحلا ىلإ مهي سمو مهدرف طالبلااوغلج
(0 
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 يحبو ىلع نينيسحلا ناكو د# نب نسحلادقفذ «نويقاريو انمدقكنوضرعي | وناكو

 نع باذف ضع نم مهضعب لفك ناكىرمعلا نآل هالفك نسحلا نب هللا دبع نبا
 امهلكفهعضو» نايردي الامه, اقلخ هنءاملأسو نيليفكلاذخأذ مايأ ةئالثضرعلا

 ءباي هيلع ترتشاوأ هنهيقأي ىتح مانيالأ هللا دبع نب ىحي فلق هيفا ظاغأ مالكب

 اذه ىلإ كاعد ام هللا ناحبس نيسحلا لاق اجرخ الف هءاج دق هنأ ملعي ىتح هراد

 بايهيلءبرضأ ىتح تمت ال هللاو لاق ةيلعردقتال يشب ل تفلح انسح دجتنيأو

 دق لاق ةاصلا نم انباعحأ نيبو اتنيب ناك ام اذهب رسكت نيسح لاقذ فيسلاب هراد

 مسسوملا مايأ ة.وأ ىنء اوجرخنأ ,لع !١ ءدعاوت دق اوناكو هنم دبالف ناكىذلاناك

 ىفف ىلع نب نيسحلا عياب ناك نمو مهتعينش نم ةفوكلال هأ نم ةعامج ةنيدملاب ناكو
 يردمعلا ىلع نأو رم راد باب برض ىتح هللاديع نب ىح ءاجو ارجرخ ليللارخآ

 ساج ميبصلا نذأ املو . دجسملا اومحتقا ىتح اوما مهنم ىراوتو اهيف هدحي مق
 اوعجرموأر اذإف دجسملانوتأي سانلالعجو ءاضيب ةماع هيلعو ربنملاللع نيسحلا

 .هيدا ةنسو هللاباتك ىلع هنوعياسيو هنوتأي سانلا لعج ةادغلا ىلص اءلف نولصيالو

 ملف ةلودلا ءا مص: نم ةعامج مهمواقو دمع لآ نه ىضترلل ملسو هيلع هللا ىلص

 .لاملا تيب ىف ام هتءاج تيهتنا دازأ ام ىلع ىب نيسحلل مت املو اوحافي

 نيفب تدل اهقراف مث اهوي رثع دحأ جورألا نالع] دعب ةنيدملاب نيسحلا ماقأ

  هكم ًادصات ةدعقلا ىذ نم

 مهنه هتيب لهأن م لاجر ةئسلاكلت ىف يح ناك دقو ىداهلاىلإ نيسحلار خ ىهتنا

 .ثادحالان م بح نم ىوس ىسيع نب ىمومو دمت نب سابعلاو ىلعنب ناجلس نب دمع
 دمحم ةياوتب باتكلاب ىداحلا رمأف روصنملا رفعجىبأ نب ناماس مسوملا ىلع ناكو

 نامام نب دمعناكو ٠ جلا نع اوؤرصنادتو باتكلا مهيقلف برحلا ىلع ناماسنبأ

 فب هيقاف نع نب نيسحلا وحن راسو برحلل رمشف حالسلا نم دع ىف جرخ دق

 ةعقوملا نم تافأو هعم نمب ةعامجو رئاثلا ىلع نب نيسحلا لتقنأ ةعقولاةيقاع تناكو

 وخأ ىلع نب نسحلا!نب نسحلا نب هللادبعنب سد ردإ امهو لياج خيران امل نالجو

 هوخأ ىناثلاو ىصقألا برغملاب ةسرادالا ةلود س.ؤم وهو ةيكزلا سفنلا دمحم

 . ديشرلا ةلود ىف امهربخ ىنأيسو ميدلا دالب ىلإ بهذ ىذلا هتلادبع نب ىحي
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 ىسيع نب ىسوم ىلع باد نب ىسيع لخد لاق ىربطلاءاورام هركذ نسح امو

 هللا حلصأ لاقف لتق نم دق نم ًارذع سمتاي ًافئاخ هدجوف سف نم هف رصنم دنع

 لتق نم هيف رذتعي ةنيدملا لهأ ىلإ ةيواعم نب ديزي هب بتك ارعش كدشنأ ريمآلا

 : هدقنأف ىدشنأ لاق هنع هللاىضر ىلع نب نيسحلا

 محق اهريس ىف ةرفاذع ىلع هتيطل ىداغلا بكارلا اهأاي

 مضر هللا نيسح نيبو نيب اجب رازملا طمش ىلع ًاشيرق غابأ

 مهذلا هب ىعرت امو هلإلا دهع ءهدشنأ تيبلا ءانقب فقومو

 مرك ةرب ىرمعل ناصح مأ مكمأب ارفع مك-موق مقنع

 اوذعدق سان“ ريخو ىنلا تب دحأ اهلضف ىنادي ال ىتلا ىه

 مسق اهلضق نم مهل مموق م 1 رينغو لضف ملل اهاضفو

 مظتتيف انايحأ قدصي نظلاو هملامك انظ وأ ملعال ىإ

 مخرلاو نابقعلا اداب ىلتق اهب نوبلطتام ككرتي فوسنأ

 اومصتعاو ملالابح اوكسمو تدمخذإب رحلااوبكتالانموقاي

 مختي ىغبلا سأك براش نإو ةعرصم ىغيلانإ ىغبلااوبكرال

 ممآلا اهب تداب دقو نورقلانه مكابقناكدقنمب رحلابرجدق

 مدقلا هب تلز خذب ىذ برف اغذب اوكلهتال مكموق !رفصنأف

 . هيف ناك ام ضعب ىميع نب ىموه نع ىرسف لاق

 : ىداحملا تافص

 ىب ىف كلملادبع نب نايلس كلذ ىف هيشيو همر>ىلع ةريغلاديدش ىداملا ناك

 دعب هتموكح ءاسؤروأ داوقلا نم دحأ اهيلع لخدي نأ نارزيلاهمأ ىهدقو ةيمأ

 هتناك (اولاق) اهريغ ةأ مال نكي ملام ىدهملا دهع ىف مالا ذوفن نم احل ناك نأ

 هيبأ كلسم هب كلستو هرومأ ىف هيلع تاتفت ىداحلاىموم ةفالخلوأ ىف نارزيخلا

 ىلإ ةيافكلا ر فخ نم ىجرختالأ اهيا]لسرأف ىهنلاو رمآلاب دادبتسالا ىف هلبق نم

 كنالصب كياعو كلملا رمأ ىف ضارتعالا ءاسنلا ردق نم سيل هنإف لذبتلا ةءاذي

 جئاوحلا ىف هملكتام اريثك ىمو» ةفالخ ىف نارزيخلا تناكو كلتبتو كحيبستو
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 سانلالاثناو هتفالخ نم رهشأ ةعب رأ كلذل ىضم ىتح هلأستام لكىلإ اهيحي ناكف

 ىلإدحي مل رمأىف اموي هتملكف اهماب ىلإ ودغت بكاوااتناكف اهنف اوعمطو اهيلع

 دق ىنإف تلاق لعفأ ال لاق ىتاجإ نم دب ال تلاقف ةلعب لتعاف اليبس هيلإ اهتباجإا

 دق ةلعافلا نبا ىلع ليو لاقوىمو» بضعف كلام نب هتلاديعل ةجاحلاهذه تدمضت

 هللاواذإ لاق ادبأ ةجاح كلأسأ التاوآذإ تلات كلاهتيضقال تلا راهمحاص هن[ تدلع

 ىن ًافالإو هللاو 0 لاَقَو ةيضغم تماقف هيض ىمحو ىلابأ ال

 دا كأي فقو هنأ ىغلب نأل لو هل آو هياع هّللالص هللا لور نم قبارق نم

 مزلياف ءاشنف هلام نضل الو هقتع نيرضآل ىدخوأ ىتصاخنه دح أوأ ىداوقنم

 كلغش» لزغم كلامأ موي لك ىف كباب ىلإ حورنو ودغت ىلا بك اوماهذهام كلذ

 ىذ وأ سم ىلع كباب كحتف كايإ مث كايإ كتوصي تيبوأ كركذي فحصموأ

 .اهدعب ةرم الو ةولحم هدنع قطنت ملك أطت أه لقعت ام تفرصناف

 . ناعرد هيلعو ةبادلا لع بدي ناك هنأ هنع ىور ايوق اعاش ناكو

 نبل ضفلللاق هنأ تح مهنع مهتةءاخبجحاذإ نوحاصيال سائلا نأ ىرب ناكو

 ةكربلا ىنع ليزي كلْذنِرَف سانلا نع بجحت ال هيبأدعب هتباجح ىف هماقأ ىذلا عيبرلا

 « ةيعرلاب رضيو كلملا عقوي كلذ نإف الطاب هتيصأ هتفشك اذإ آرمأ ىلإ قلت الو

 لخدف باوبالا تحتففىرقتلا ال ىلفجلاب لع سانا نذئا حلاصنب ىلعل ةرم لاقو

 ٠ ليلا ىلإ ملاظملا ىف رظني لزي لف مهبأ ةركب ىلع سانلا

 ءاقلخ نم كلذ لعف نم لوأ وهو ءانخلا عمسلو ذيبنأا برشي ىداحلا ناكو

 , ركسي ال ام هنم نوزيجيف ذيبنلا رمأ ىف نوعسوتي قارعلا لهأو سايعلا ىنب

 ىف هل نوكي ىت- ةفالخلاىف هتدم لطت ملو . هتايطعأ ىف هابأ هيشي ًاعرك ناكو

 . رهاظ رثأ ةمآلا لاوحأ

 : دهعلا ةيالو

 هنب !ىلإدهعي و هعلشي نأ ىداهلل رطقن ىدهملا دهع ىضتقم دهعلاىلو د.شرلا ناك

قتتو ديشرلار مآ اوملكتف ةحيشلا ل[ !وسدو داوقلا كلذ ىلع هعلات و رقعج
 َّق هوص

 اموي رمو ديش رلامامأ ةيرحراسالا ىداهلارمأو .هب ىضرنال !ولاقو ةعامجادجسع



 ةمصع وبأ تفتلاف ذاباسيع رطانق نم ةرطنق اغامف نيبكار ىداحلا نب رفعجو وه

 عمسلا نوراه لاقف دهعلا ىلو زوحي ىت- كفاكم هل لاَتف نوراه ىلإ ىطرشلا

 دحأ نكي لفديش رلا بانتجا ىلإ كلذ اعد .رفعج زاج ىتح فقوف ريماللل ةءاطلاو

 هقرافيال و ديشرلا لازنإب موقي دلاخ نب ىحي ناكو هب رقي الو هيلع لسي نأ ئرتحي

 هياط دق نوراه ناكو ىح وه نوراه كاع دسفي ىذلا نأ ىداحلا لإ ىعسف

 نينمؤملا ريمأاي لاقف كلذ قهملكو حبب ىداحلااحدف لعفتال ىحيدل اقف حلخ اب سفن

 ةعبب ىلع مهتكرت نإو مهناعأ ماع تناه نامآلا تكن ىلع سائلا تامح نإ كنإ
 تقدص ىداحما هل لاقف هتعيبا دكوأ كلذ ناك هدعب نم رفعجل تعياب مث كيخأ

 دكرتي مل يحب ىأر ةحصب ىداحلا عائتقا روهظ عمو . رين اذه ىف ىلو تحصتو

 ,قيضو هنم ةيضغ دتشاو هيف دج ىت> ديشرلا ىلع هنوضرحب ولازام لب هوريشم

 ملف . ىدامملا هلنذأف ديصلال] جورخلا ف هنذأتسي نأ ديشرلا ىلع ىحي راشأف هيلع

 رمآلا مقافت ىح ديشرلا لاعتف هفرصيو هيلإ بتكي لعج نذأتسا ام رثكأ باغ

 هيف مهتاسلأ هداوةو هيلاو طسبو همتش ىداحلا رهظأو

 مهجا دقو . مايأ ةثالث الإ هلبمب مل ىذلا ىداللا ضرم هلك عازنلا كلذ مطق

 كلملا رمأ ىف ةلخادملا نع اهدي لغ نم هنم ناكأمل همسي نار زيخلا همأ سائلا

 ,نم ىداحلاهب علوأ ام كلذ ىلإ مضناو الإ لوخدلا نع ءاسئرلاو داوقلا كو

 اهنأ كلذ دكؤي دقو اهم ارب ديشرلا ناكو هلتقوأ هلرع ةدارإو ديشرلا ىلإ ةءاسإلا

 امل دادعتساب هرمأتو هبال لجرلا نأ هملعت ضيرم ىداحلاو ىحب ىلإ تلسرأ

 ىداه اةافوب ديشرلا نم لامعلل بتكلا ًايهو دادعتسا لكأ رمآلا ىمحي دعتسافىغبفي

 دربلا ىلع بتكلا تذفن ىداملا تامالف. نولي اوناكام ديشرلا مالو دق هنأو

 . ذاباسيعب هتافو تناكو



 ةيمالسالا مهلا خيرات تارضاح !١٠

 ديقرااعبو
 املو ١:«ه ةئسس يرلاب دلو ىداحملا مأ همأو ىدبملا دم نب ديشراا نوراه وه

 ةئسوو <مةنسةفئاصلا ريمأ هلعج .رومالا مارمهالوف ةفالخللههتري هوبا ناك بش

 تناكف ةيقيرفأ فارطأ ىلإ رابنالا نم هلك برغملا هالو و<4 ةئس فو وده
 ىو ةنس قوىداحلا دعب دهع ىلو هوبأ هلعج ++ ةتسقوهلبق نم لسرت ةالولا
 هتعاجش نم رهظ امل ىداحلا ىلع همدقي نأ دارأ ىدهملا امذ فوت ىتلا ةنسلا ىهو

 كلذ نود ىدهملا ةينم تلا هنأث ولعو

 ٠0١ ةنسلوآلا عيبر 4١ىف ىداحلا هوخأ تام نأ موي ةفالخلاب ديشرلا عيوب

 ثلاث ىف ىفوت نأ ىلإ هفيلخ لزب ملو ةئس نو هنسو ( 76 ةنس ريمتبس 14)
 نيرهشو ةنس مم هندم تناكف (م..م ةنس سرام ؟) 1954ةنسةرخآلا ىداج

 ةتس 4م قوت ذإ] هنس ناكو امو 14و

 ماشه مث ( انبع - 1مم) لخادلان مح رادع ريمآألا سل دنالا ىف هرصاعينأكو

 (؟18١-5) ماشه نب محلا مث ( 14٠ - و9/9 ) نمحرلا دبع نبا

 بااطىنأن ب ىلعنب نسحلا نب نسحلانب هتلاديعنب سورد] ىصقالاب رغملا فو

 (؟1797-1) سي رد]هنب أم“ ىسي ردإلا تيبلا نم نيباغتملال وأو هو ( 19/-19+ )

 ( 815 - ال59 ) ناملراشب فورعملا ريبكللا لراش اسنرف ىف هرصاعيو

 هرغصله رب دقتناكو سداسلا نيطتطسق ةيفيطتطسقلاب مورلا ةكلميىف هرصاعيو

 مي ةئس ىلإ نوب ةتس نم كلملاب تدبتسا م (اوال »الم أ همأ

 48٠١9-))8( ) روقتت اهعلخو تماخ

 هدهعل لاخلا

 اهئاجرد مخنأ ىلإ ةنالخلا هيف تلصو ةيسايعلا ةدملا دقعةطساوديش راادهع ناك
 ةيدام او ةيدالاو ةييلعااةلودلا ةراضح هيف تعفتر أ ايدأو ًالع وةورثواناطاسوةلودع

 نم اهريغوةلودلا ةرضاح ىف ةمآلا فرت لصوو دعب هلصفتس ام اتاجردقرأ ىلإ

 نم لاجرلا رايك نم ديشرلا دهع ىف ناكو طولا برق» نذؤي دحىلإ رضاوحلا



 م ةيسابعلا ةلودلا

 جراخلاو لخادلا ىف ةيبطا تمظعف برحلاو ةرادإلا لاجر نمكلاملا مهم نادزت

 نحنو الصفمهلك كلذ نيبن- اك قرلا اذه لع دعاسي امم نوراه قالخأ تناكو

 . ةمآلا لبقتسم ىف رثأ امل ناك ىتلا ىريكلا ثدارلا نرركاذ نآلا

 : نويبلاطلا

 لين ىلإ نيعلطتم نولازيال اوناك مهناف لغاشلا سايعلا ىن لغش نور.ااطلا ناك

 نمسايعلا ونب:اكو مهتا ردةماقإل ةءالملاةص فلا نيحتت مهتعيش تناكابك ةفالخلا

 مولقلبمتسي نأ دارأ هتيالولوأ ىف ديشرلانكنل مهبناج نونمأيال كلذ لجأ

 دادغبب ميتهناك نمعرجحلا عفر نأ مهعمهلعفام ل ءناكو مهيلإ ناسحالا نم ءىشب

 نسحلا هوبأ ناكو ىلع نب هللا دبع نب نسحلا نب سايعلا الخام ةئيدملا ىلإ مثريسو

 لوأ نم ناكف هتيج ىلع ويبلاطلا كرمي مل هنم ادب ىذلا اذه عمو . صخشأ نميق

 نم نيجانلانموهو ىلع نب نسحلا نب نسحلا نب هللا ديع نب ىحي هءاع نيجراقلا

 ىوقواجب هتكوش تدتشاف ميدلادالب ىلإ بهذ ىداحلا درع ىف تناك ىتلا خف ةعقو
 ذيبنلاب رش كرتو كلذلديشرلا متغاف ر وكلاوراصمالا نم سائلاهيل] عزتو هسأ

 راسفداوةلاديدانص هعموافلأ نيسمخ ىف دلاخ نب ى< نب لضفلا هلاتق ىلإ بدنم“

 بحاص بتاكو هلمأطس وهيلعراشأو هرف-وهلاتساو هب قةرو هيئاكف ىحت تمس

 باجأف هيلإ تامحو ىبحي جورخ هل لهسي نأ ىلع مرد فلأ فاأ هل لعجو ميدلا

 بتكف هطخ انامأ ديشرلا هل بتكسي نأ ىلع هيدب ىلع جورخملاو حاصلا ىلإ ىحي

 ءاهقفلا هياعدبشأو نامألا بتكوهدنعهعةوم مظعوهرسق ديشرلاىلإ كاذب لضفلا

 هجوف ايادهو تاماركو زباوج عم هب هجوو مهخياشمو مشاه ىن ةلجو ةاضقلاو

 بح ا ملكي ديشرلا هيقلف دادغ لضفلا هب دروو هيلع مدقف ىح ىلإ كلذي لضفلا

 لزنمم ماقأنأ دعب ايرسالزع.هلزنأ وةيفس اتازرأ هيلع ىرجأو ريثك لام هل مآو

 سانلا ىمأو هريغ ىلإ كلاذ لكي الو هسفنب هىمأ ىلوآب ناكو امايأ دلاخ نب ىح

 لضفلا مارك] نم ةباغلا ديشرلاغل.و هيلع ملستلاو حل دفء نم هلاقتنا دعب هت را ص

 يحب جورخ ىلع بترع» ملو ةكماربلا ةيكف ثيدح ىف هرمأ ةمتاخ نيمفسو كلذل

 . ةيمالسإلا ةفالخلا مسج نم ءىث لاصفتا اذه



 ةيمالسإلا ممالا خيرات تارضاحم 6٠١م

 هللا دبع نب سيردإ

 راسىحي وخأ اذهو خف ةعقو نم بره نمي نسحلانب هللا ديع نبسيرد] ناك

 كانهنوكف هيروأةربارب هيلع فتلافىصقالا برغملا دالب ىلإ هجيتا اهتمورصم ىلإ

 .تناكو 7؟ةئسىلملو ةتيده هلوزن ناكو ةسرادآلاةلود ىهو نييولعلل ةقالخ لوأ

 تركو برغملادالم ماقتسا دقسيرد] صأنأ نوراه غلب امل وةنسلا كلت ىف هتعيب

 نكلو ًاشيج هيلإ لسرينأ مهايةيرفأ وزغ ىلع مزاع هنأوناسلتدالبحتفو هدونج

 .خامشلاب فرعيوري رج ن؛ناملس همسا ةيهادالجر راتخاو ةقشلا دعبل كلذ نع لدع

 رفاسفمرمأىلعام. نيعتساافرطو الامهدوزو سي رد] لتق ىف لاتحي نأ هنم بلطو

 هلبقف ةيسايعلا ةوعدلا نم امريتم هيلإ عوزنلا ارظهم سيردإ ىلإ لصوو لجرلا

 نوتسىامإوبيط ىفامإ هممةصرفلا زهتتا املوهثيدحت بحيأو هب صتخاو سيردإ

 اورظتناذالماح تناكةمأ الإ دلو هل نكي ملووو/ب ةنس سبردإ تاهفاب راه رفو
 .ةفالخلاب هوعيابو هيبأ مسا ىلع سيرد] ىمس اركذ ادلو تعضوف اهلمح عضو

 . ديشرلا فنأ مغر برغملاب ةسرادالا ةلود ترمتساو

 .ىلعسل دنآلا دالب امهو ةيسايعلا ةفالخلا نع نيميظع نيم.لفأ جورخ مث كلذب

 .سرد]دي ىلع ناسلن عم ىصقالا ب رغما دالبوىومآلاةيواعم نب نمحرلا دبع دي

 . هللا ديع نبا

 .سانلا نم معا نمو ادج نييبلاطلا ياخ ثداوملا هذه بيس ديشرلا ناك

 ىلإ مظاكلاب فورعملا رقعج نب ىموم ذخأو تابوقعلا دشأ ةبقاع مهيلإ ليملاب

 ٠ ةيءامإلا ةعيشلا ةمئأ نم سداسلا وهو تام نأ ىلإ اهم ماقأف دادغب

 نيبولعلا ريف نم هيلع نوجراخلا

 كانه ناك لب ممدحو نييولعلانم اًمشاننمآلا ةءزعزو ةلودلا ب ارطضا نكي مل

 ةيعرشاارماوآلا هيجوت امعمهجورخو هدادبتسا ءافاخلا ىلع ىعني ةمآلا نم قيرف

 هنممهنودرحب اوناكامب مهتوصاوتفخا دق ةيمأ ىنب ءافاخ نأالإ ديشرلا نمز ىلإ



 58 ةيماعلا ةلودلا

 مهنإف كلذ عمو هريغو ةرفصبأ ن.باهملاك دارقلا رهمأ دب ىلع ةرارجلا شويجلا

 ىت٠ ةجراخ مهنم جرخمي لازيال ناك ةمالانم ةير وثلامهحور ءانفإ.لع اوردقيمل

 لوأ جراوي ديشرلانمز رهتشادقو .بورحلا ضوخلةءافكو ةردقموذ مهيفرهظ

 تبخدق مهنارين تناك نأ دعب ةيمأىن دهع ىف مهفالسأ يراتا وداعأ ديدش سأ»

 ىراشلا فيرط نيديلولا ارثأ مهمظعأو ًاركذ جراوخلا.ال و هرهشأو ةليوط ةدم

 1ا/م ةنس ديش رلا ىلع جرخ نييبصن ىحارتب ةريزجلاب مقي عاش الطب ناك ىنابيشلا

 ةريزجلا ىلإ عجر م ةينيمرأ ىلإ اهنم ىض» مث نييصنب مزاخ نب مهاربإب كتفف

 ةدع ًاشويج ديشرال مزه نأ دعب هءابتأ ترثكو هتكوش اهب تدتشاو ؟مو ةنس

 ق مايعلا هلك ص ةعببر سم هلإ ة4ةجوا نأ ىأرو ماهعالادج هسحأب ديش رلا مهاف

 بهذف ةدئازنب نعم ىخأنا وهو ىناييشاادي زهنب ديزي ىلع هرايتخا عقوف ههجو
 عم ةرفصىبأ نب بهلملا ةقيرط كلذ ىف ًاعبت» هركاميو ديلولا لئاخي راصو ديزي
 لجال هيعاري هنإ هل اولاقف دير, ىلع نيفرحنم ةكماربلا تفاكو ةءاجفلا نب ىرطق

 توهجوولو لاقو بضغ» باتك ديشرلا هياإهبوف ةريسب ديلولاةكوف الإ و م>رلا

 نينمؤملا ريمأو بصعتع نهادم كنكتلو هب موقت ام رثكأب ماقل مدخلا نم ادحأ

 نينم ولا ريمأ ىلإ كسأ لمحت نم كيلإ نثعبيل ديلولاةزجانم ترخأ نيل هللا مسقي

 .ىلإ كتجاحام ديلواي هادا' برحلا تبشو امهاشيج فطصا املو ديلولا ديرب قلف

 :رجيتري وهو ديلولا زربؤ هللاو معن لاق ىل زربأ لاجرلاب رئسقلا

 ىراتب ىلطصي ال ةروسق ٠ ىراشلا فيرط نب ديلولا انأ
 ىراد نم ىنجرخأ دوج |

 دحاو لكو ةعاس ادراطتف دحأ ين كرحت ملف ناركسعلا فةوو ديزي همل]زربو

 ةصرفلا هيف ديزي تنكم أف راهنلا نم تاعاس تضم ىّتح هبحاص ىلع ردقبال امهنم
 -ةعقاولاهذه تناكو هسأراورّتحاو هياع ا وطةسف هليخ حاصو طقاف هلجربرضف

 .حتفلا باتكبو ديلولا سأرب ديزي هجومث 10 ةنسرابنآلا نم خسارف ىلع ةثيدحلاب
 . ديلول١ تخأ ةعرافلا هتلاق ام ءاثرلا فطلا نمو . ديشرلا ىلإ

 فينم لابجلا قوف ليج ىلع « هنأك ريق مير ىامن لتب
 فريصح سأرو مادقم ةمههو » اددوسو ايلمدع ادحب نمضت



 ةيمالسإلا ممالا خيرأت تارضاع ام

 في رطنبا ىلع عزمت مل كنك ه اروه كلام روياخلا رص ايف
 فويسو اتق نم الإ لاملا الو +٠ قتلا نم الإ دازلا بح ال ىف

 فوفص نيب ركلل ةدواعم ه مدلص ءادرجلك الإ رخذلاالو

 فيفخ ريغ ءادعألا ىلع اماق» ه ىقت مو كانه دهشت مل كنأك

 فيفرتاذ ءارضخق درسا نم ٠ ةهرك درول اموي لتست مو

 قولا اهنركش انقلا رهو مقالب رحلا وبرخلاموي ءستلو

 فيل ىدتلا ىضربال تام نإف « ىدنإاهء ىطرب شاعام ىدنلا ف.ا>

 فولأب اتتايتف نم كائيدف « انتيلو بايعلا نادقف كاندقت

 فيمضا احن وأ ودع ا ٠ هسف توملاقهزأ ىتح لازامو

 فرج رب هدعب ته ضراأللو « ىليالو ماسحلل موسقل اي الأ

 فينع ماركلاب حام رهدو ٠ ىدرلاو بئاونلل ىو.قل أي الأ

 فوسكلل تعمزأ ا سمشللو « ىوهذإ بكاوكنانيب نمردبلاو

 فر.قسو ةهوحام ةرفح ىلإ ٠ هنول_حص ذإ ثيألا لك ثيللو

 فويع ريغ فورءملل ناك ىتف ه ترضأ ثيح امك هللا تاق لأ

 فودحزب اهفل فوحز برف مها ديل نب ديزي ءادوأ كي نإف
 فيرش لكب اعاقو توملاىرأ ٠ ىتإذ اققو هللا مالس هيلع

 : قرشملا رطخ

 جورخب !هفارطأ تصقتنا دقق برغملا لبق نم ةلودلا ىلع رطخلا مضو

 ارثأ لقأب فرطلا!ذهىلع رطخلاسيلو هللادبع نب سي ردإو ةيواعمنب نمحرلا دبع.

 لصح دّقف نو>يج رهن ءارو ةلودلا قرش» وهو رخآلا ىرطلا ىلع رطخلا نم
 . ناس ارخ ىلإو ءارج نم لبقتسه رطخم نذؤي ام.

 ناسارخ ناهام نب ىميع نب ىلع ةيلوتىف دلاخنب ىحت هريزو ديشرلاراشتسا

 عمجو سانلا ملظ اهيلإ صخش ايلف اهايإ ءالوو ديشرلا هفلاغن لعفي الأ هيلإ راشأف»

 لاومآلاو بايثلاو قيقرلاو ليخلانم اهلثمريمل ايادهب ديشرلالل] هجوو اليفجالام

 ىسيع نب ىلع هب ثعبام هيلإ لصو نيح عفت ىم ناكد ىلع ةيسامشلاب ديشرلا دعقف»



 ١٠٠1و ةيسايعلا ةلودلا

 كانفلاخ دقن رغتلا اذه هيلون الأ ترشأىذلا اذه هل لاقندلاخنب ىح هيناجىلإو

 نينمؤلا ريهأ اي ىحي لاقف كاذ ذإ هعم حزاملاك وهو ةكرب كفالخ ىف ناكف هيف
 انأف ىروشم ىف قفوأو ىأر ىف بيصأ نأ بحأ تنك ن إو انأ كادف هللا ىناعج

 رثكأ هيلعو بقثأ هتسارفو ىلعأ نينمؤالاريمأ ىأر نوكي نأ كلذ نم ىلإ بحأ

 هركي ام هيف نكي مل نإ هرثكأو اذه نسحأ امو ىتةرعم قوف هتفرعمو ىملع نم
 لاق هدو ركن جئاتنو هتبقاع ءوس نم هيفعيو هذيعي نأ هللا لأسأو نينمؤملا ريمأ

 دخأو فارشالااهيف لظ ىتح هل تعمتجا ام ايادحلاهذه نأ بسحأ ىلاق كاذ امو

 راجت ضعب نم ةعاسلا اهفضع» هتيناألل نينم وما ريمأ ىترمأ ولو ايدعتو ًاملظ اهرثكأ

 رهوجلانم هيانءاجىذلا طفسلا ىلءانوع اتمواس دق لاق كاذ فيكو لاق خركلا
 هرمأي ىجاح ةعاسلا هيلإ ثعبأف هديبي نأ ىأف فلأ فالآ ةعبس هب هاتيطعأو

 فلأ ىفال ةعبس انحرو هاندحج هب انءاج اذإف ان رظن هيف ديعنل انيلإ هدرب نأ
 رتسأو ةبفاع لسأ اذه نأ ىلعو كلذ لثم خركتا راجت نم ني رجاتب لعفن انك مث

 ثالثف نيئموم ا ريمآل عجأف اهبامحأب ايادهلاءذه ىف ىسيغ نب ىلع لعف نم ًارمأ

 ىلع هعمجام ةيابج لمجأ و رمأ رسيأو ىعسنوهأب ايادهلاهذه ةميق نمرثكأ تاعاس

 ىميعنيىلع رك ذ نعكسم أ واهظفحو ديشرلا سفن ىف ترقوف٠ نينس ثالمىف ىلع

 لاجر بتكمه اجرب فختساو ما ومأذخأو اهله أر تو و ناسا ر خت ىسيع نب ىلع ثاعاملف

 مهياحصأو مهتأب ارق ىلإ اهروك نه ةعامج بتكو ديشرلا ىلإ اهئامجوو اهئاربك نم

 اهدي نأ نينمؤم اريمأ لأستو هبهذم ةءادرو هتمعط ثيخو هتريسءوس نوكشن

 ديزمنب ديزي هياعراشأف هفرص فو ىيع ب ىلعرمأ ىفهر واشف دلاخ نب ىحياعدف هب

 صخشف كفالخ ىلع عمجأ ىسيعنب ىلع نإ ديشرلا ليق ناكو . هثروشم لبقي ملف
 ىلوآلا ىدامجج نم تيقب ةرشع ثالثل ناورهنلاب ركسعف كلذ لجأ نم ىرلا ىلإ

 ةعبرأ وحن اه ماقأف ىرلا ىلإ داع مث نيسامرق ىلإ مث ىرلا ىلإ راس مث ؟مو ةنس

 ىدهأو فرطلاو ايادهلاو لاومالاب ناسار نم ىسيعنب ىلع هيلعمدق تح رهشأ
 ىلع هداوقو همدخو هياتكو هتيب لهأو هدلو نم هعم نأك نه عيمج ىلإ كلذ دعب

 لاقي ناكام ريغو هب نظ ناكام فالخ هنم ديشرلاىأر ف مهبتارمو مهتاقيط ردق»

 . هل عيشم وهو جرخو ناسارخ ىلإ هدرو هنع ىضرف ةيقب



 ةيمالسإلا مهلا خيرات تارضاح ١٠١م

 سانلاىذآف ءوسب هيف ماكت هنأ نظب نم لكىلع اقان وسم ىلإ ىسيع نب ىلع داع

 ثيلنب عفار نايصعلا نلعأنأ فورظا'كلت قلصحو . ادظلاومآلا مهنم ذخأو
 رهظيف عفار امأ . ىودالا خيراتلا ف متةرعدق نم رصن هدجو رايس نب رصت نبأ

 .راةهلجأ نم ىذلاببسلا نم كلذ حضتيو ًابعلو ًاوزه هنا نيد ذختي نم ناكهنأ
 ةنيدمب ماقأف ناسلو راسي تاذ تناكو همع ةئبا جوزت ىثاطلا ثعشالا نب حم ناك

 تسمتلا دالوأ تاهمأ ذختا هنأ اهغلدو اب هماّقم لاط املف دنقرمس اهكرتو مالسلا

 هنإاه لاق نم اهيلإ سدف الام ىفو اهيف عمطف اهربخ ًاعفار غلبو هنم صلختلل املس

 الودع اموق كلذل رضحتو هللاب كرش: نأ الإ اهيحاص نم صلختلا ىلإ اذ ليبسال

 عفاراهجوزتو كلذ تلعفف جاوزالل لحتف بونتم“ مهديأ نيب اهرعش فشكتو

 .نأهنمأي ىسيع نب ىلع ىلإ بتكسف ديشرلا ىلإ هعفرف ثعشالا نب ىحي ريخلا غلبو

 ادينقم دنقر مسني دمىفدي ىفوطي وهديقيو دحلاهدلحيو اعفاربقاعي نأو امهنيب قرقي
 ىرخالا تابوقعلا هبل عفودحلا ديمح نب ناماس هتعأر دفهريغل ةظعن وكي ىتحرامح ىلع

 مثو هيلإ ىلع هبحي ملف هنامأ الاط ىسيع نب ىلعب قلو سيحلا نم برهف هسيحو
 فارصنالا ىفكلنذأو ةأرملاقالط ددج و ىلعنب ىسيعهيأ هيفهملكف هقنع برضب

 ىسيع نب ىلعهيلإ هجوف هلةةفديمح نناماساهلماعب بئرقاهمل] فرصناف دنقر# ىلإ
 ىقاف رهتلاءارونمهقباطو سانلاهعياب ودنقرمس لحفتسادقءىمأ ناكو ىسع هتبا

 معقارامأ. برحللبهأتلاو لاجرلا ضرف ىف ىلعذخأف . ءمزهو ىلع نب ىسيع عفار

 مهتيعي نم مهيلإ هجوب نأ هنولأسيو ةعاطلا هنوطمي ف سن لهأ هبتاكو هسعآ ظلغ هناف

 .ىسيع اوتأو هداوق نم ًادئاقودك ارثأف شاشلا ب حاص هجوف لعن. ىسيع لتق ىلع

 تقولا كلذ ىف ىسيعنب ىلع ناكو هباحالاوضرعي ملو هولتفو هب اوقدحأف ىلع نبا

 ىلوتسيف عفاراهيلإ ريسينأ ةفانغو سم ىت أ ىتحاهنع جرخهنبا باصأام عمساملف خلبب

 نيثالث تناكامن] ليف ةميظع الاومأخلس هرادناتسب فن د دقدنب!ىسيع ناكو اهيلع

 .صخشاملف هل تناك ةيراج الإاهيلع علطأالو ىسيع نب ىلع اهب معي الو فلأ فلأ
 ءارق عمتجاف سانلا هب ثدحتو مدخلا ضعب كلذ ىلع ةيراجلا تعلطأ خلب ىلإ ىلع

 لاقن ربخلاديشرلا غلبف ةماعللهوحابأو هويبتناف ناتسبلا اولخدف اههوجوو خلل هأ

 لح ىلإ ىضفأ دق هنأ معزي رهر لاملا اذه لثم فاخو ىنذإ ريغب خاب نم جرخ



 )م40 ةيسابعلا ةلودلا

 ءوسو هنبجو لجرلاةءايخهل تنيبت تقولا كلذ ىف . عفار ةيراحح ىلع قفنأ اهف هئاسن
 دئاتوهو نيعأ نب ةمئره رضحأو هترداصمو هعلش ىلع مزعف هتيالو لمأل هتسأاعم

 تب رطضادةوكيفىرس ىلع هعلطأ ملو ادحأ كيف رواشأ ملىنإ هللاقف لطب عاش

 هذينوهدهع فلاش ذ] ىسع نب ىلع سأ ناسارخ لهأ ركنأو قرشملا روغث ىلع

 كب هدمأ ىتأ هريخأف هيلإ بتاكاأو شيجتسيو دمتسي بتك دقو هرمظ ءارو

 هيلإعلطتتوهبلقهيا]ن؛هطيامو ةدعلارةوقلاوحالسلا و لاوماآألا نم كدم هيل ه+وأو

 روباسي؛ ةني دمىلإ لصت ىتح هيف نءاطت الو هضفتالذ ىطخ اباتك كعم بتكأو هسفن

 مداخل ءاج ر كلعم هج ومانأوهللاءاش نإ هزواجتالو هلثماو هيف امم لمعاف اهتلزت اذاف

 سصأهياعز وه وهنمو كنم نوكيام فرعتيل ىطخ ىسع نب ىلع لإ هرتكأ باتك.

 كتصاس4ل رهظأو ريسلل بهأتو هيلع تمزعام هنيلعت الو هيلع هنرهظت الف ىلع

 ىسيع نب ىلعل هباتك ناكو . هل انوعو ىسيع نب ىلعل ًاددم كهجوأ ىنأ كتماعو

 هلعفي نأ ةمئرهمأامبدل مالعإو هتفلاخع ىلع هل عي رقتو خيبوت هيفو رجهب ًاءوديم

 : ويف ةمأ ره هدهع امأ . هعم

 رغثمالو نيح نيدأ نب ةمئره ىلإ نينمؤمملا ريمأ ديشرلا نوراه دهعام اذه )

 نأوهتيقارهوهلارمأ ةياعرو هتعاطو هللا ىوقت هرمأ هجارخو هلامعأو ناسارخ

 دنع فةيوهمارح مرحبو هلالح لحيف هليبس وهام لكى هل ًامامإ هللا باتك لمح

 همام] ىلإ هدريوأ هللا باتكب معلا ىلوأو هللا نيد ىف هقفلا ىلوأ هنع لأسبو هياشتم

 لعق سافلا نم قثوتسي نأ هرمأو . هدشر ىلع هلمزعي و هيأر هيف لجو زع هللا هيريل

 جرختسي وهتوطس مهب لحي و هنأط و مهلع دشي نأو هباتكو هلامعو هدلوو ىسيع نبا

 مدنعام فظنتسا اذاف زيمل لا ىو نينم ورم ا ريمأ حار خنم مهلع مماصي لام لك مهم

 ىتح ق>ىذ لك قب مذخأو ندهاعملاو نيدلسملا قوقح ىف رظن كلذ نم مهلبقو.

 ام اوعفادف نيبلسملا قوة-و نينمؤملا ريمآأل قوق مهابق تبث ناف مهيلإ هدري

 اهاطغتن] والاحلا مم غاب ىدهتحق: ملأو تاباذع طوس مهيلعبصي نأاهودحجو

 اكمهصخش أ قح ىذ لكق نما وج رخاذاف مهحا و رأت لطب و مه وف: تفاتبدأ قدأب

 عم سياملا ظاغو برشملاو معطملا ةتوشخو ءاطولا ةنوشخ نم ةاصعلا صخشت

 كيل] تدهعام ماحابأاب لمعاقهتاءاش نإ نينه وما ريمأ باب ىلإ هيادعأ نم تاقثلا



 ةيمالسالا ممآلا خيرات تارضا# ١٠

 كر أن كيلفهياعو كل عنكيلف كلذك-ةققدارإو ىاوه ىلع ىنيدو هللا ترثآ ىناف

 مهي رمأىلإهعم نوث>وتسيالام كدوعص ىف مج رمت نيذلا روكلا لامع ىف ربدو

 امب لمعا مث مرذعو مهنامأ نمو رغثلا كلذ لهأ لامآ نم طسبأو مهبعري نظو

 ىطخم ىناتك وىدهعاذه.هللاءاش ن]ءسمأ هللا كالو نم. كتفيلخو كقم هللا ىضري

 بتكو( ًاديهش هللاب قكو هتاو# ناكسو هشرع ةلمحو هتكئالمو هللا دهشأ انأو

 . هتكمالمو هللا الإ هر طخ ل هدب طخ نينمؤملا ر مأ

 مهتيصو عم ناس ار خ روك ىلع ةالو هلاجر تاق# نم راتخا دقو ةمئره صخش

 هتابام ىسيعنبىلعج رخو رهلصو اذإ ىتح محل هنيع ىنلا مويلا ىلإ مرمأ ناك

 ديشرلا باتك ىلع هعلطأ لزتملا الخد ايلف هناق ىلإ ةبيرال الاحي عدي مل ةمئره نأل

 .هيلعضبقباتكساا هتوالت دعبو هدي ىف طةسأف هتيقب نع ”ىقت هنم ةللك لوأو هيلإ

 بطخت عماجلادجسملاىلإ ةمره بهذ مث هلامعو هباتكو هدالوأ ديق كلذكو هديقو

 ةريس نم هيلإ ىهتنا|1مهروغث هالو نينم اا ريمأن أم ربخأرسانلا لام 1 نم طسبو

 نموكلذ نم غلاب هنأو هناوعأو هلامع ىفو هيف هب ء_هأ امو ىسيع نب ىلع قسافلا

 هدهعةءارقب رمأوقملاعضا وم ىصق أ مهةوةح محل ذخالاو ةصاخلار ةماعلا فاصفإ

 ليلهتلاو ريبكتلاب تاعو ,هؤاجر مظعو مبلامآتحسفناو كلذب رو رسلااو رهظأة مهيلع

 عيمج رداص مث . ءازجلا نسحو ءاقيلاب نيئمؤملا ريمآل ءاعدلا رثكو مهتاوصأ

 .هنإاولاةوديشرلا ىلإ كلذ لك لسرأو هباتكو هدالوأو وه ىسيع نب ىلع هكلمب ام

 دنعامىفوتسااه و. عنص امب هريخي ديشرلا ىلإ ةمثره لسرأو ريعب .٠6 . ىلع لمح

 . دادغي ىلإ لالغالا ىف هدالوأو وه هلسرأ ىسيع نب ىلع

 .باهذلا ىلإ دشرلا اعد هرمأ لاحفتسا نكسلو عقار رم أ ١ ةمره متهأ دقو

 تام ىتلاةرفسلا هو م ةئس رخآلا عير فق ناسارخ ديرب صخشف هبرخل ةسفئل

 . لاتق ريغ نم نومأملا عاطأ ىتحهلاح ىلع عفار قبد دارأام لإ لصي لق سوطب اهيف

 ديشرلا ءارزو

 .نم ةكماربلا ةرسأ تناك املو . كمرب نب دلاخ نب ىم ديشرلا ءارزو لوأ

 ههتيلوأ حرشن نأ انببحأ ةيسايعلا ةلودلا ردص ىف امسا اه هرهشأو ارات رس اي مظعأ



 لل ةيسسابعلا ةلودلا
 كة

 ديعموهو رام وذلامدخ ناكو تلبس وجب نم وهو كمرب اه دج ىلإ ةرسالا هذه بست

 كمرب ناكو هل ةيدسهون و كعمرب ناكف نا ريثلا هيف دقوت خاب ةنبدمب سوجنلل ناك

 ناك ناسا رخ ةيسايعلا ةرعدلا تءاج امل برأ ملسأ لهملعي مو مدنعرادقملا يظع

 ردقلا ةعفرو ةدايسلل هتاهأة لاء تافصاذناكوائامعز و اهئاعد رك | نمكمرب نيدلاخ

 ناجاس نب صفح ةيلسىبأك اله دعب حافسلا سايعلا وبأ هرزوتساىتح هلودلا ردص ىف
 سابعلا ىبأةايحكلذىلع رمتساو اري زو ىمسي نكي معنأ ريغهرمأ ردع ناكف لالخلا

 ىذلا ىنايروا بويأىأ ريب دتب سراقءالو مثةدهيصتمىفآدلاخ وا رغما ]دال

 بلوطودادغبىلإ ل مف لأملا نم ةلجهياعت رسكن !مثةدماميف ماقأفهدعب ةرازولا ىلوت

 فلأ فالآ ةثالث همزلأ رفعج نأ نأ روم ثداوح ىف ى ربطلا ركذ «لاملاب

 هناعأف هءاقدصأ كلذ ناعتساف كلذ ببس ركذي ملو مايأ ةثالث هلجأو همد رذنو

 مويلا كلذ دغفو. مرد فلأ هئاميسو فلأ قلآ نيموي ىف عمج ىّتح مهنم ريثك

 ةيالولا حودمب ناكو لصوملا ةيالو روصنملا هالو ةبيصملا هذ هيف بيصأ ىذلا

 كمرب نب دلاخانتبيه ار يمأ طقانبهام لصوملا راوسنب دن .دمحأ لاق ةريسلا نسح

 رمتساوانرودص ىفهل تناك ةبيه نكسل وةيربج هنم ىرنالو هتب وقع دتشت نأ ريغ نم

 ىدهملاةفالخلئاوأ و +مةنسدلاخة فو تناكور فعجوبأ تامىتح لصوملا ىلع ًايلاو

 هوبأءابرآدوجو النو الضفو ابدأو ًالع ايندلا دحاو ناكف دلاخ نب ىحي امأ

 ققئاةيسابعلاةلودلا تءاج نيح هنس تناكف )م. ةنس هدلوم ناكو هتنب رت نسحأف

 هراتخا .اقو هدئادشو هتاملم ىف هيبأ دضع ناكو ةلودلا فاكىف ىبرتف ةنس ةرشع

 كترتخاو رومآلا نم مهمرمآل كتدرأ4لاق هرب ةنس ناجيبرذإ ةبالول روصنملا
 هتيالوفراسف ةميظع هب مهتق* تناك نمالإ مثروغث نولويال اوناكوروغثلا نم رغثل

 . روصتملا تام ىح اهب رمتساو لصوملا ىف هيأ ةريس

 ريدي نأكف نوراه هنبال ًاريزوو ًايتاك ن وكيل ىدهملا هراشغا )+6 ةنس ىفو

 .تعنحرأ لضفلا هنبا مأ ىحي ةجوز نآل كلذو ىنأ ايب الإ هيدانيال نوراهو هرمأ

 .نوراهاهناناباب لضفلا نوراه مأ نارزيخلا تعضرأو لضفلااهن:| ناياب نوراه



 ةيمالسإلا مالا خيرات تارضؤاح 1١1

 هتباتكو هتاقغن و ركسعلا رمأ ىلع ناكو ؟ م ةنس ةفئاصلا ةوزغ ىف هعم جرخو

 ناكف ىدبملا نع ايزاغ بجاحلاس:وين عيبرلاةوزغلا كلت ىف ناكو هرمأب مايقلاو
 امهأ رب لمعيو امهرواشي نوراه ناكو كلذ بسح ىلع ىحيو عيبرلا نيب ىذلا

 ىلودلهأو ىتميش ءانبأ تحفصت دق ىنإ هلزاق مهملا كلذل ىحب ىدهملا بدن املو

 تعقوف هب اتكى ودي وءركسع رمأب موق هيلإ ءضأ ىنبان وراه الجر مهنم ترتخاو

 هتباتك كتيلو دقو هتصاخو هييرم تنكذإ هب ىلوأ كتيأرو هل ىتريخ كيلع

 0 ركسع أ و

 رمأ هيقيرفأ ىلإ رابنآألا نم ١عةنس هلكيرغملا نوراه هيأ ىدهملا ىلو املو

 ىلوتيام لع هفلخ واهب موقي هنيواودو هلابعأهيلإ تناكف كلذ ىلوتي نأ 9 ىح

 عم هلا-ىلع هاقبأ ىداحلا ىلو الو ىدهملا تامزأ ىلإ كلت هلاح ىلع رمتساو اهتم

 يحقن تأدتبا دهعلا ةيالو .زم هاخأ ماض نأ ىداحلا لابب رطخ 00 نراه

 نوراهناكو ىدهملاءوبأءابإهحنم ىذلا هقح كاسمتسالا لع هأ ج ىذلا وه هناف

 امبفءىرملاوءىنطا ىل كرتي سيلأ لاَقف لعفتال ىحهل لاقف ملخلاب أسفن باط دق

 ىحصهل لاف ادودش دج ورفعج مأب دحي نوراه ناكوىبع هنبا مم شيعأو ىناءسي

 نه هعامو عمجأ جر ىتح كدب ىف اذه كرتي الأ كلعلو ةفالخلا نم اذه نيأو

 ىجحي هدسفي ام] ,فالخ نوراه نم كيلع سيل هن ليقو ىحبب ىدا اىكإ] ىحسفةياجإلا.

 لاف ىلع هدسفتو ىخأ نيبو ىنب لخدت ملهل لاقو ىداحلاهيلإ لسرأف كمرب نبا

 هرمأب مايقلاب فرمأو هعم ىدهملا ىنريص امن اكن لخدأ ىتحانأ نمنيئمؤملا ريمأاي

 رمأ ىف هبلكا-1 هل لاق مث . كرمأ ىلإ تيهتناف كلذب ىترمأ مث هب ىنرعأ اب تمقف

 مهناعأ مهيلع تاه ناميآلا كن ىلع سانا تامح نإ كنإ نينمؤالا ريمأاي ملخلا

 لاقف هتعيبا دكوأ كلذ ناك هدعب نم رفع تعياب مث كيخأ ةعبب ىلع مهتكرت نإو

 نإ تيأرأ نينمؤملا ريمأاي اذه ىف هلاق امو « رييدت اذه ىف ىلو تحصنو تقدص

 رفعجل ةفالخلا نولي سانلا نأن ظن أ هلبقانمدقينأر ءغلبن الا هللا لأسأ رمآلا ناك

 كلذ نظأام هللاو لاق . مثوزغو مهجحو مهتالصلدبنوضريرو محلا غلب مل وهو

 اهيفءمطيونالفونالفلثم مهتلجو كااهأاهيلا مسي نأ نم أتفأ نينمؤملا ريمأاي لاف.

 تلك ام . لوقي ناكو لاق» ىمحاي ىنتمبن هل لاةف . كيبأ دلو نم جرختف مهريغ



 7 ةيسابعلا ةلودلا
 امأك يخل دقعي مل مالا اذه نأ واهل لاقو ىسوءنم لقعأن اك ءافلخلا نم ًادحأ

 نأ ىرأ نكلو هل ىدهملا هدقع دقو هنع هلحت نأب فيكنف هل دقعت نأ ىغبني ناك
 ديشرلاب هتيتأ هب هللاغلب و رفعج غلب اذاف هلاح ىلع نيدمؤملا ريمأاي نمألا اذه رقت

 نكلو ٠ هلوق ىداملا لبقف هدي ةقفص هيطعيو هعيابي نم لوأ ناكو هسفن عاش

 هيضغ دتشاف هتمواقم نكمتال ام ديشرلا علخ ىلإ ىداحلا كرحب ناك ىذلا نأ ربظي

 دعبتساف حج رخ اذافديصلا ىلإ جورخلا ف نذأتسا نوراهلىحب لاقف هيلع قيضو هنم
 ىتح ةليلنيعب رأ هب ماقأف لتاق» رصق ىلا جرخو نوراه كلذ لعفف مايآلا عفادو

 مقافت ىتحهيلع لاعتف هفرصي وهيلإ بتكي لعجو هسابتحا هغو هىمأ ىداحلا ركنأ

 ىحينع بوني ىذلا ناكو هيف مهتنسلأ هداوقو هيلاوم طسبو همتش رهظأو سمآلا

 . ثدحيام لكب هيبأ ىلإ بتكي ناكف ىحب نب لضفلا بايلاب ديشرلاو
 مارك ]نمل لذب امب نوراهل هيلع ناك امع عجريدلاخخ نب ىحي ىداهلار مل املو

 كلذ لعلاحلا لزت ملو هنع فكي ملن] لتقلاب هددهتي هيل] ثعب ةلصالو عاطقإ الو
 ديشرلا سمأب ىح ماقف اهيف تام ىتلا هتلع ىمو» لتعا ىتح رطحلاو فوخلا نم

 هل لاق ثيح ضيوفت ةراؤو هترازو ديشرلا هدلقف ريبدت نسحأ هريدو مايق ريخ
 باوصلا نم ىرث امب كلذ ىف مك>اف كيلإ ق> نم هتجرخأو ةيعرلا ىمأ كمندلقت

 همتاخهيل] عفدو ىرتام ىلع رومالا ضءاوتيأر نم لزعاو تيأر نم لمعتساو
 : ىلصوملا ميهاربإ لوقي كلذ فو

 اهرون قرشأ نوراه ىلو اللف ةميقس تناك س مشلا نأرت ملأ
 اهريزو ىحنو اهيلاو نوراهذ ىدنلا ىذ نوراههللا نيمأ نمي

 اهءأرنع ردصيو اهيلع ضرعي ىحي ناكو رومالا ىف ةرظانلا ىهه نارزيلا تناكو

 ةلود ىف ةرغ ةباتكلا ةدوجو سفنلاةحامسو قلخلا مي رك نم هيتوأ امب يحي ناكو

 مهاخؤالا ةنس ىف ديشرلا هيل] مض دقو . داورلاعجتنمو لامآلاةلبق ناكو ديشرلا
 . ناترازولا هل تعمتجاف ةفالخلا'

 دمخو رفعجو لضفلا مو بجي ةداس مهلك دالوالا نم ةعبرأ ىحيل ناكو

 . ىحت وذ ىدوهو

 دقو مايأيديشرلا ةدالو لبق 4١م ةتسرخوأ دل و ةرخالار يك أ وهف لضقلا امآف
)0 
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 الو دلاخ هيبآل ىح * ناك اك ىحب هبال ناك بش املو رخألا مأ اههنم الك تعضرأ

 دمحم دلو اأو هلامعأ لئالج ىف هنع بوي لضفلا ناك ديشرلا ةرازو هوبأ ىلو

 . ابأ هل ناكف هتيبرتب موقي ىتح .اضفاا رجح ىف ديشرلا هلعج نيمآلا

 مرمأ مأف ميدلا دالبب نمحلا نب هللا دبع نب ىحب جورخ ناك ٠1 ةنس ىفو

 ىرلاو لايجلاروكهالوف ىحينب لضفلا وهو هدنع سانلاق ئوأ هل راتخاو ديشرلا

 ىحىحب سأىف لات لزي ملو نايورلاو دنوايتدو سموقو ناة.ريطو ناجرجو
 دقوةسايسلانسح الإ مد ةظقنا كلذ ىف يوي نأ نبع قم نام لهم نم داواقنا
 كلذ بيس رصعلا ءا_ءش ه-دمو مارك ىف ةياغلا غارق لضفللكاذ ديشرلا فرع

 : ةصفد- ىلأ نب نار لاققف

 مثاه سا ىذلا ىتفلا أ تدهتر ةيك-هرب ل تاش الف ترذظ

 هماثتلا نيقئارلا ايعأ نيح ىلع

 ةطخغ كادب تزاف دق كديصأو

 ارئاف 5 كلملا حدق لازاءو

 : بيطخلا ةءامث وبأ لاقو

 هليقو ناقلاطلا موي لضفلل

 متالثملاب سيل اولاو اوكف

 مساوملا ىف اهركذ قاب دولا نم

 مهاسأا حادق تمض املك كل

 ناقاغ ىلع هب خانأ موي

 ناموي ان]اوت نيتوزغ ىف ايلاوت نيذللا هيموي لثمام

 مشاه ةفلأ دوو روغشلا دس

 مثاه ةعاج هنمو

 نآَدتَع ايلوشف تاتشلا لعن

 نافقيس اهب درج نأ نم

 ناكحلا قرفتو اننلا ,ظع

 ام وام ريس نسحأو اهروغثو ناسارخ ديشرلا مالو راب ةنس قو

 لاقيو ءاعنتمم ناكر ةنسورشأ كلم هيلإ جرن روتلا ءاروام ازغ . دجاسملاو تاطابرلا

 ىغط مهتدعنإ و هل مال ولعجو ةيسايءلا ماوس مجععلا نء !دنجناسارخ ذختا هنإ

 دادغبب اومسف لجر فلأ نورشع دادغب مهتم مدق هنأو لجر ه0...

 هناورم لوقي كلذ ىفو مهرئافدو مهلامسأ ىلع ناسارخع مهنم قابلا فاخو ةيبن ركلا

 ببشلا لفأت ام اذإ بورحلا دنع « هل لوفأ ال باهش الإ لضفلا ام

 تمصع

 اهسيل نع ىلا ال ةموكملا كلت



 ةسايعلا ةلودلإ

 مهمهس رغ موق كلم ىلع ماح
 اهب جيجحلا قاس 'ىنبل دي تسمأ

 تفرع دق سابعلا ىنيل بئاتك

 ممدادع ىف نيثم سخغ تيفأ

 مم نيذلا موقلا نع نوغراقي
 قروال لضفلاىح نا داوجلا نإ

 هرزتم دش 7 هل مود صام

 اهزرحأ سأبلاو ىدنلا ىف ةياغك
 الو داوجلا ىطعيال نيح اهللا ىطعي
 هتياغ هل اضرلاو اضرلا الو

 هلداعيام ىتح كقرع ضاف دق
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 بيس مهديأ ىف ةثارولا نم

 برأ ممريغ ىف اهلام بئاتك

 برعلاو مجعلا اهتم لضفلا فلأ ام
 بتكلا كل تصح أ لاف ولالا نم
 اويست نإ ناقرفلا ىف دحأب ىلوأ

 بهذالو هيفك دوج ىلع قب

 بح | ماوقأ لومت الإ
 اهادم نيءلاطلل

 بضقلا ةيدنحلا كاس اذإ وبني
 هبعت هل ود

 بضغلاالو هوعدب قل ا ىوسىلإ

 بدح هل رحبالو ثيغم ثيغ

 هاقلتو هلبقتسي رفعج ىلأ ناتس ىلإ ديشرلا جرخ ناسارخ نم مدق امو

 ناكو مزئاوجنسحأو مهاصوف فارشألاوباتكلاو داوقلا نم سانلا و مشاه وني

 )الو ةنسكلذو اهفارطأب نيصاعلا لذأو ناسارخ لاوحأ نسح نأ دعب هعوجو

 ةكماربلا رثك أ نم ناكو اهزن [وذكهيلا تدنسأ ىللا لامعألا عيمج ىف لضفلا ناكو

 ريغصلا ريز ولابهلامعأ هدي فهن ومسي ساتلاناكو ١ رفع هيخأ نممرك أن اكوامرك

 , اهركذ ىتألا ةبكنلا تناك ىتح تامهملايف سأ رلاعوفرم ةريسلا دومم رمتساو

 ةمها دعبو مالا ذاغنو ردقلا ولع نم ناكو ىحي دالوأ ىتاث وهف رفعج امأو

 ناو اهيف كراش ملو ا درفنا ةلاح دمشرلا دتع ةلزناأ ةلالجو لأ مظعو

 هؤاطعو هلذيو هواخسو هدوج امأو رشبلا رهاظ هجولا قلط قالخالا

 ةغالبلاو نسللاب نيروهشملاو ةحاصفلا ىوذ نم ناكو ركذي نأ نم رهشأ ناكف

 ديشرأ| ناكو ههةفو هءلع ىتح ىضاقلا بوقعي فسوي ىبأ ىلإ همض دق هوبأ ناكو

 قالخأ ةسارشو رفعج قالخأ ةلوهسل لضفلا هيخأب هسنأ نم رثكأ هب سنأي

 ريذصلا لضفلا نومس سانلا لابام ىحيل !هوي ديشرلا لاقو . لضفلا

 الابعأ رفعج ىلإ مف لاق فلي لضفلا آل ىحيلاقف كاذب ارفعج نومسي الو

 ماهيل لع كلذ نع هنالغشي كتمدانمو كتمدخ نإ ىحب لاقذ لضفلا لامعأك
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 متاخلاناويد ىلنأ نأ تيبحأ دق اموي هل لاقو ريغصلا ريزولاب ىمسف ديشرلا راد

 هيلإ تنأ بةكاف ىنمملا اذه ىف هتيتاكم نم تييحتسا دقو رفءج يلإ لضفلا نم

 نم متاخلا لوحت نأ هرمأ هللا ىلعأ نينمؤملا ريمأ ىعأ دق لضفلا ىلإ ىح بتكف

 تاققتاامو ىخأ ىف نينه ملا ريمأ هب رمأ امتمس دقلضفلاهب اجأذ كلام ل] كتيب
 ىخأرد هلل رفعج لاقف هيلع تعاط ةبتر ىنع تيرغ الو هيلإ ثراص ةمعن ىنع

 ىف عسوأو هدنع لقعلا ةنم ىوقأو هيلع لضفلا لئالد رهظأو هسفن سيكأ ام

 .هعرذ ةغالبلا
 اهالوفمالساا راد لامعألانمهلامىلع ةدايز .همديشرلا هالو وب ةنس ىفو

 . نارهم نب رمع هليق نم

 كلذلديش رلا متغاف اهسمأ مقافتو اهلهأ نيب ماشلاب ةيبصعلا تجاه و. ةنس ىفو

 هل لاقذ انأ جرخأ وأ تنأ جرخت نأ.م] هل لاقو ماشلا ىلع ىحت نب رفعجل دقعف

 سانلا نيب ملصأف حالسلاوعاركلااو داوثلا ةلجف صخشت ىسفنب كيقأ لب رفعج
 نمآلا ىلإ اوداءذ اسرفالو ار ام عدب ملو مهنم ةصصاتملاو مهليقاوز لتقو

 لاقف كلذ بيسب رصعلا ءارعش هحدم دقو ةرئانلا كنت أفطأو ةنينأمطلاو

 : ىرقلا روصنم

 ةنتف نارين ماشلاب تدقوأ دقل

 كمرب ل [نمرحبا جومشاجاذإ
 رفعج نيةمؤألا نيمأ اهامر

 دجام ةيقناا نودع اهامر

 ةيكمري ةرخص مهلع تلدت

 اهسوءر ىف ةياغ ىجزن تودغ

 تسرتو اينااز. :تةفخاذإ
 متباسيال ماشلا لهاآل اولرةغ

 هسفنب نينمؤلا ريمأ نأ

 ىقتلاو ريال لومأملا كلملا وه

 هفيسو نينهؤملا نيم ريزو

 هنود ةفيللا رارسأ وطن نمو

 اهران دمخت ماشلا ناوأ اذهف

 اهرارشثو اهايهش تيخ اهلاع

 اهرارجتاو اهعدص ىنالك هيقو

 اهرازنو اهتاطحق هب ىضارت

 اهرادحنا نيثكانلا مامل غومد

 اهرامث ايانملاو ايرثلا موجين

 اهراهبنا نيعماسلا لاه مسيرلا اهب

 اهراسنقو ىنلا تاليوط كاجح

 اهراط هسفن الإو 1 أ

 اهراطخ عاطتسيال هتالودو

 اهراقش ىدت برحلاو هتدعصو

 اهرارق تنأو اهاوأم كدنعف



 ةيسابعلا ةلودلا

 ةمدب مودل ردت لف تيفو

 توتلااذإرومالاءامحإب بيبط

 هل تدصق رفعج ىحب نام اذإ

 ةمامغ كنم ماشلا» تأشن دقل
 اهمأ ليواي ماشلا لهآل ىبوظف
 لئان ةمايغ تناك اوملاس نإف

 دلاخزب ىحي كالمالا وبأ كوبأ
 ىدت نم نييكمربلا ف ىرن نيأك

 هلحر لح نم دعسلا موجين نم ادغ
 اهتامزع له رادقألانم ىريذع

 هقارغل ةقورطم ىسآلا نيعف
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 اهراع كلاثي لاح نم ندت لو

 اهرابج تنأف قانعأ رهدلا نم

 اهرايك هعرت : بطخ تائلم

 اهرامد ىشخ و اهاودج لمؤب

 اهراوب اهاتأ وأ اهايح اهاتأ

 اهراطق ءامدلاف الإو ثيغو

 اهراغص رايكلاىمعنااودوجلاوخأ

 اهرايغ ىءثي ام تاقباس نمو

 اهراجتنأ ةيصعتزعو كيلإ

 اهراستقاو رفعج نع ىفاخم

 اهراكذا ماني ام هيلإ ىسفنو

 همامأرفعج بطخو امارك إ هل ديشرلا دادزا ةمهملاهذه نم رفعج ص خث املو

 . مهيلع ديشرلابلق فطعتساو ماشلا لهآل اهذ عفشتسا ةليمج ةبطخ

 هالوو ةليل نيريثع دعب اهنم هلزع مث ناس ارخ دمشرلا هالو ةنسلا هذه ىفو

 . ةلودلا داو رابكن م وهو نيعأ نب ةمثره لمعلا اذه ىف هفلخت ناكو سرحلا

 دم هيخأ دعب دهعلا ةيالوب نومأملا هللا دبع هنبال ديشرلاعياب )موب ةنس ىفو

 هنب لضفلا عم نيمآلا ناك هال ريدملا نوكيا ىحب نب رفعج ىلإ هضو نيمالا

 هتناكو هلك قرشم ا ىلاو نومأملاو هلكب رغملا ىلاو نيمالا ديشرلا لعج دقو يح

 ٠ دهعلا ىلو ليق نم ملاقأألا ىلإ لسرت ىتلا ةالولا

 هلانام ةرهشلا نم لني مل ًاسأب مدشأو موقلا عجشا ناكف يحي نب ىسوم امأو

 هديش رلاهالوالساب ادئاقو ايرسالماع ةلودلا كلتىف ناكدنأ الإ رفعجو لضفلا ءاوخأ
 هوخأ اهيف بهذ ىتلا ةثداحلا لبق نايصعلاو نتفلا امم تجاه امل ومي ةنس ماشلا

 اهيماقأ ماشاادرو ايلف ةعاج باتكلا خياشمو دانجالاو داوةلانم هيل] مو رفعج

 ةنيدمبديشرلا ىلإ ربخ ا ىهتناف اهرمأ ماقتساو ةنتفلا تنكسو اهلهأ نيب ملصأ ىتح

 مهمدقأ وميتيب ناك امعو مهنع افعف دلاخ نبىح ىلإ مهف محلاديش راادرو مالسلا

 : يحن نب رمت وم ىف ليقف دادغب
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 هد_ٍلو سأر بيشي + اجيه ماشلا تجاه دق
 هدوساشجو هليخت ه٠ اهيلع ىسوسم بصق

 هدنيحو نسي تأ ه الل ماعلا تادف

 هذوجم | دوج لك ذم ىذلا داوجلا وه

 هدودنس دوجو | ىحب * هنأ دوج ءادعأ

 ةدع و ” لكراطا د ىف نت يدوم تاق
 هدوبيه وش وهو دجملا ىرذ ىسسومه لاثو

 مصقو | هروثزم ها ىلا م هتصصخ

 هدودعب مركأت هل ه دوع كارلا نم
 هديب د -6هو ه--فةيفخ +2 اآرط رعشلا ىلع اووح

 هل

 ببسلاوه هنأ ديثرلا لبق نم ناسارخريمأ ناهامنب ىسيعن. ىلع همهتا دقو
 مهبتاكي هنأو ءايإ مهتبحعو ىسومل اهلهأ ةعاط هيلعأو هيلع ناسارتخ بارطضا ىف

 هشحوأو هيلع ديشرلا سفن كلذرقوف مهعم هببوثولل مهيلإ لالسنالا لع لمعيو
 ىسوءبكر م“ هئم لياقلاه يف لمعو ديش رلا ف كلذ عرسأ هيف ىميعنب لع حدق اءلف هنم

 ةريحلا ىلإ راصاملف هل ليقاك نا-ارخ ىلإ راص هنأ ديشرلامهوتف هئامرغنمقتخاو نيد
 نب سابعلا دنع ةفوكسلاب ديشرلا هسهخ دادغب نم ىسوم هافاو ١49 ةنس هجح ىف

 ءىث ىف اهدري ديشرلا نكي ملو ءسمأ ىف ىحي نب لضفلا مأ تيبكرف ىسوه نبىسيع
 ديشرلا هنع ىضر مث هيلإ هعفدو ىحي هنمضف هيف ىلإ عفر دق هوبأ هنمضي لاقف
 . هيلع ماخو

 هذه تناك هتوخالامةرهشلانم هل نكي ملو ةمملاديعب اي رس ناكف ىحب نب دمت امأو

 هب اوقحتساام ةدومحاتامصلانم اوعمج هتلود نيبج ىف ةرغ ديشرلادهعيف ةرسآلا

 كولمو ةغالبلا ناسرف اوناك دقو داصقلاو ءارعشلاو باتكلا نم مه.رصاعم ءانث
 حيدملا عامس دنع ةيحيرالا مهزهت ءاخسلاو دوجلا ةباح ىف نيزربم اوناك اي مالكلا

 . نيلوآلا ركذ سانلا اوسنأ ىتح ماركلا هب نض اب نودوجيغ

 نم كمرب نب دلاخ ناك ثيح اهتأشن لوأ نم ةيسايعلاةلودلا ةرسالاهذه تم دخ
 ديشرلادي لع اهتيكن رابخأ اهيفرطسن ىتلا ١مماب ةنس ةنسلا هذه ىلإ اهدارقوا,تاعدرابك



 لل ةيسابعاا ةلودلا

 : ةماربلا ةيكن

 عاقيإ بايسأف رعت ىف مهحتارق اودهجأو ةكماربلاةبكسن ركذي نوخر ؤااعلوأ

 افاس ىدهملاو روصنملل نإف ةيسايعلا ةلودلا ف اعدب لمعلااذه نكي مل . مهب ديشرلا

 ىصتساو هبراقأو هلتق ىنايروملا بويأ ىنأ هريزوب روصنملا عقوأ دقن كلذ ىف
 نب ةيواعم هللادبعىأ هيريزوب ىدهملا عقوأو مهنم ااع علطا ةيلام ةنايخل مفارمأ

 عمد هن ريس نسو-و لوآلا ةهازن م امهم تناك ةياشول دواد نب بودء.و راسل

 اذه لك. هللا ف اخأ ذختا هنأ روهمجال بتك ىتح ىاثلاب عواولا نم ىدهللل ناك اه

 .٠ دش لا كب قدس دق

 ناطلسلااذ نوكي نأهيف كلملابحيىأ دادبتسالا كلملا ةعيبطاذه نأ خرزملاىري

 لاجرلارابكو دياهعراضتال ىتلا ىلوطلاديلاو مواقيال ىذلال وملاو كراشبال ىذلا

 كلتب عافتنالا ف دح دع فقةيال مهتهريثك مهناطملاس ذيب اتا نوموةيوممونمءينذلا

 نودساخلا مهيل] هيقايامب ءافلخلا راكمأ مبيل] هيلث ىح نوعفتر ينولا زيالفم هل ةق املا

 لخدتف مهيديأ ولعو مهتأطو دادتشاو هناطلس ىلع مهاطاس مظعت نم ن ا ولاو

 لارت الف لاجرلاكئاوأ بويعب روعشاا.دب ةريغلاو ءافاخلاكاوأ بواقىف ةريذلا

 صانمالنأد.ةلاناطاسلاا ذه ىرب ددنيحو مظعت ةريخصلا مهتا وفهو مسجتت مهبياعم

 باقتينأ فيسلااذه نم انافش] بوطخلاف وينيالىذلا هفيس نأك نع عاب إلا نم

 لب ةكءاربلا وديشرلاب اصاخ اذهس يلو ءىثلك هنود ىذلا كام هنءصنتقيف هيلع

 عابط نوملعي نيذلا ءارزولا نه الءاقال] هناوعأو هئارزو عم هتأش اذه دبتسملك

 ءالؤهوناطاسأ بلقو سانلابولق ىف دل وة ريغلا جيوال دح دنع نوفميف كلملا

 فوقولا مدع نم ناسنإلا عبط ىفامىلع نويلغتي مهل رحآلا تيريكلانم ردنأ

 هتهازن عم ىدهاأريزو هقادبعوأ نأ ىلع لاومالاى رئاكتلاو ةمظعا ىف دح دنع

 قيدنز هنإ ىدهللل اولاقف هنبالبقنم هؤادعأ هءاج هناطاس ةريغ بجويامع هدعبو.

 ٠ «ريزوو ىدهملانيب ةش-ولل ًاببس كلذ ناكف ىدهملا هلتقف

 ىبأ اي هوعدي ديشرلا 0 ىدهملا مايأ ديشرلا سعأ» مهاقلاوه دلاخ نب 7 ناك

 نب لضفلا ديشرلا مأ نارزيخلا تعضرأو ديشرلل ارئظ ىحب نب لضفلا مأ تناكوب
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 .ىذلاوهو .بش نأىلإ دلو ندلنم هتيبرتب موقيو هلفكي ىذلاوه ىحي ناكف ىحي
 مايأ دهعلاة بالو نم ديشرلا ماخل تلذب ىتلا ىعاسملاقافخإ ىف ىلوطلاديلا هل تناك

 دعب مالا ةرازو هيإإ مط مث ضي وفت ةرازو هترازو هدلق ديشرلاىلوت الف ىداحلا

 نأ الإ ءؤانبأ لمعلا وف هناعأو ناترازولا هل تءمتجاف ىموطا'ناملسنب لضفلا ةافو

 تح ةياقنكلا نم ًاعيمج مط ناك ام عم رفعجو لضفلل تناك رك ذلا ةهابنو ةرهشلا
 هدلو  دلاخنب ىحيك نكي مل لوقي نومأملا تعمس لاق مثكأ نب ىح ىضاقلاىور
 نينموملا ريمأ اي تاق ىضاقلا لاق ةعاجشلاو دوجلاو ةغالبلاو ةيافكلا ىف دحأ
 ىح نب ىسوم لاقف ةعاجشلا نميفف مهيف اهفرعنذ ة>امسلاو ةغالبلاو ةيافكلاامأ
 ١ . دنسلا رغث هيلوأ نأ تيأر دقو

 عقرالا ماقملابحاص حي ناكف ةدحاوةجردىعديثرلابلاصت الا فاونوكي ملو
 هيبايشلا هيلإوعدي امع هدعيت هردق ةلالجو هنس ىف هلاحو ةكلامملا مأ ربدملاوهو
 ههيشتل ديشر" بلق ىلع فخ نكي مف هلثم قالخالا ىف لضفلا ناكو ةمدانملا نم

 لضفلاناكف هعم بارشلاةكرتا هيلعهناكه لقثو هيلع بتعدق ديش رلاناك ىتح هيبأب

 رفعجامأ عامسلابافوذشم ناكو هتب رشام ىنء وسع نم صقني ءاملا نأ تملعول لوقي

 هوبأ ناك ىتح هتمدانم ىف لخدي كلذل ناكف ديشرلابلق ىلع عيمجافخأ ناكف
 هنإ لاققيو هيلإءوعديامف هعم لخديو هيب أس مأ كرتيف هبرسنالا كرس ءسمأيو هاهني

 اب فرعت ةرثع كب نامزلا رثميل كتامهأ امنإ ىنإ : هيف ةليحلا هتيعأ نيح هيلإ بتك
 ديشرال لاق ىحب ناك دقو . اهل ىوس ال ىلا نوكن نأ ىثخال تنك نإو كىمأ
 ةبقاعلا عجرت نأ نمآ تسلو كعم رفعج ةلخادم هركأ هللاو انأ نينمؤملا ريمأ اي
 .كلذناك كلامعأ مسج نه هالوتيام ىلعهي ترصتقاو هتيفعأ ولف كنم 1 كلذ ىف

 ةم] كنكلو اذه كب سيل تبأ اي ديشرلا لاق . ىلع كل نمأو ىتقفاومب اعقاو
 آدجامظع ديشرلا مايأ رفعج ناطاس ناككلذ لجأ ن مو . لضفلا هيلع مدقتنأديرت

 . ءاضق دمشرلا هل درب الف رومآلا مظعأ ىنعقي ناك ىتح

 يحبني « ديشراادب لعنيب وكسنمخذابلا ف رشلاو نيتملارعلا!ذهدعب سانلا متآر
 رخآ ىف رابنآلا ةيحان نم رمعلاب لوتقم رفع . رفعج بيبحو لضفلا ىخأو
 هنيمآلا هيدلو ىدهع هتباتكو هجح نم ديشرلا ةبوأ دعب 19 ةنس مرحم نم ةليل
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 كلاخ نيبو . قرحا مث روسج ةثالث ىلع دادغبب بولصم همسج مث  نومأملاو
 لوقت»و راقع نم نركلمام لكن) ةرداضم أوأرو:٠ ودون نوفايلا ةواثآو

 ضيقب لامعألاو نادلبلا ىحاون ىف لاملا عيمج ىلإ تاسرأ ايتكاوأرو - قيقرو

 دمع الإ ماوأ نمل نامأال نأ ةكماربلا يجف ءادنلاب اسمأو مهئالكو ذخأو ىلا ومأ

 -ةحيصن نم هلرهظ ال مانثتسا ديشرلا نإف همشحو هلهأو هدلوو كمر نب دلاخ نبا

 ةشهدلا مهترعفهلك كلذ اوأر . ةكماربلا نم هريغ هيف لخدامدتءارب فرعو هل دمت

 ثدح ىلاذ ثراحل كلذ نييسان ماه وآلاو تالاءخلا مهيلع تداسو نونظلااونظو

 ةفاك راصعألا ىف ىناتلا نأش لمعلا اذه ىلإ هادأو رييغتلا اذه ديشرلا باق ريغف

 . عقولا ديدش ثداح نم ةفصاع مهب تفصع اذإ

 :هكمارلا ةيانج نءملاسنيديعس لّدسو . ةريغلاو لاملاد رجمل] مهضعب كلذ بسن

 ديشرلا لمع ضءإ بجويام مهنم ناكام للاو لاقف مهيلع ديشرلا بضغل ةبجوملا

 سانلا ريغ ه نيذل!سانلا لاطتسادفلهتاو لول زي وط لكو مهمانأ تلاط نكلو مهب

 حوتفولاومأ ةعسو انمأوالدع اهلثم اوأر امو هنع هللا ىضر باطلا نيربع مايأ

 مهب ةمعنلا سنأ كلذ مم ديشرلا ىأرو « مهولت# تح هنع هللا ىضر نامع مايرأو

 تنعتف كلذ نملقأب سفنقت كولملاو هن ودمحلامآ, مهيمرو مهل سانلا د ةرثكو

 نودرةعجو لضفلاةصاخلالدإلا ضعب مهتم عقوو مهيواسم بلطو ىنجتو مييلع

 ديشرلاب مهتادعأ نم ذالو روعألل ةسرام رثك أو ةريخ مكحأ ناك هنإف ىح

 ٠ ناك ام نأك ىتح معئابقلا اورهظأو نساحملا اورتسف هريغو ميبرلا نب لضفلاك

 هشيدح انيور ىذلا نسحلانب هللا دبع ن ىح هثداح ىلإ مهضعب كلذ بسنو

 دمج بأ ركذ - ديشرلانامأب هايإ حي نىلضفلا لازنتساو ليدلا دالب ىلإ هباهذ

 لتف ديشرلا نإ لاق نم : لاق موقلا رابخأب سانلا لعأ نم ليق امف ناكو ىديزيلا
 ديشرلانأ كلذو هقدصت الفنسحلا نب هتلادبع نب ىح ببس ريغب ىبحن نب رفعج

 هباجأف هرمأ نم ءىث نع هلأ سفىلايللا نم ةليل هباعد مث هسبُخل رفعج ىلإ ىح عفد

 هيلع هللالص اد | دغ كمصخ نوكينأ ضرعتت الو ىرمأ ىف هللا قتا لاق نأ ىلإ

 تئش يح بهذا لاقو هيلع قرف اثدحع تيوآ الو امثدح تئدحأام هتلاوف لسو

 .لإ وأ كيلإ درأف ليلق دعب دجوأ نأ نمآ الو بهذأ فيكو لاق . هللا دالب نم
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 هل تناك نيع نه عيبرلا نب لضفلا رخلا غلب و هنمأم ىلإ ءادأ نم هعم هجوف كريغ
 ديشرلا ىلع لخدف هدنع ف هكناو اة> ءدجوف آلا الءف همدخ ةصاخ نم هيلع

 ىرمأ نع كلذ ل عاف كل مأال اذهو تن امولاقو هريخض أيعيال هنأ هارأذ هريخأف

 ناك نأ ىلإ هثداحت ,ةمقاي لعجو الك أف ءادنلاب اعدف رفعج ءاجو لضفلا رسكسن اك

 سبحلا ىف نيئم اا ريمأاي هلاح لاقشا دبع نب ىحيلمفاملاق نأ امهنيبرادام رخآأ
 انهذ قاخلا قدأ نم ناكر رفعج مجحأف -. ىتايحي لاق - لابكآلاو قيضلا
 ىديسايكتايحو ال لاقذ هرمأنم ءىشب لع دق هنأ هسفنىف سجهفاركسن مهصأو

 تودعأم تلعف اممن لاق هدنع هوركمم الو هب ةايحال هنأ تلعو هتقلطأ نكداو

 هللاىباتق لاق مث ههجو نع ىراوتيداك ىتح هرصب هعبتأ جرخ ايلف ىسفن ىف ناكام

 ٠ ناك ام هرمأ نم ناكف كللقأ مل نإ ةلالضلا لمع ىلع ىدهلا فيس

 نع ىربطلا اهاور ىتلا ىدهملا تنب ةسابعلا ثيدح ىلإ مهضعب كلذ بسنو

 ةياكح ىهو اهن» اودقنو هيلع اودازو نوخرؤملا اهاقانتو برح نب رهاز

 ةثداح ىه نب ةيئاخ ةئواح تسيل ةكملربلا ةيكن نأ نين نأ ديرن نحنو ةرووشم

 ٠ اضعب اهضدب جتتأ ةليوط بابسأ اهتمدقت

 سنوب نب عيبرلاهيبأ ركذ انمدق دقو عيب رلا نب لضفلا نييسا.علا ىلاوم نم ناك

 ةهابن نم ءىث د.ش رلا ةفالش لوأ ىف لضفال نكي ملو ىدهملاو روصنملا ةايح ىف

 هيف تيفوت ىذلا مويلا ىنفآثيش هيلور نأ هعنمت تناك ديش رلا مأ نارزهلا نآلركذلا

 ةيلوتلا نم ءىثلاب ليللاب كل مال] ىدهملاق-و هللاقف نوراه هباعد نو ةنس

 هدلاو نع ةيادت هديب ناكو رفعجنم ملاذا ذقن اه مأ ميطأف ىنأ ىنعنمتف اهريغو

 نأب كلذ نعل ضفا ايأ لجأ انأ بتاكلا حيه هن. ليعامسال عيب رلا نب لضفلا لاقف

 ديري لضفاانأ اهبيس ةلءاجي هذهو ٠ هب ثعبي نأ ىرأ نكللو هذخآو هيلإ بتكأ

 هنوقوختيال ىتح ادب مدنع ذختي نأ بحأف ءىق لك ممديب نيذلا مثو موقلا ةسفانم

 . ىرخأ تايالوو ةصاخلاو ةداعلا تاقفن عم متاخلا عيبرلا نب لضفلا ىلوو

 نامأب هلتعم نم لضفلا هلزنتساف هللا دبع نب ىح ةئداح تلصح وبه ةنس ىف

 ماركإلا اذه ىلع لطي م نامزلا نكلل ديشرلا همركأو دادغب ىلإ رضف ديشرلا
 هيلإ عقر ءىش لقأب باقرب ديشرأا ناكو بيري م ىح نع اوءؤر ةاعسأا نا.
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 ةياعس سانلا رثكأ ناكو صرفلا .رظتفي امنإو هسفن ىلإ وعدي لازي ال ىح نأ
 مهنع غابيو بلاط ىبأ لآل ضخبلا ديدش ناكو ىريبزلا هنا دبع نب راكب كلذ ىف
 قيضو ديشرلاهسبح نأ تاباعسلا كلئءارو نم ناكف مهرابخأب .ىميو نوراه

 هبتك امل ايم هيف سانلا لوةي نأ ةفيخ الإ هعنع نكسي ملو هلتقي نأ لواحو هيلع

 كلذ نأىف الوق ءادلما/ نم ذخأي نأ دارأ ىحي هب لزنتسا ىذلا نامآلا باتكن م

 فسوي ىنأ بحاص هيقفلا نسحلا نب دمعو ىضاقلاىرتخبلا ابأ رضحأف غال نامآلا

 سيلوانمآ ناكىلو مث ابراحصناكول نامآلاب عنصآام هل لاق هناف نسحلا نب دمع امأف
 امأو دمج ىلعةملكلاا هذه لمت-ا كلاذلو ديشرلا ضرغل اقذاوم باوجلا اذه

 ديشرلا هل لاق كلذلو هضقن ءوجو دعب لبقأو ضقت:«نامألانإ لاقذ ىرتخيلا وأ

 . نامآلا قرم كلذب لعأ تنأو ةاضقلا ىضاق تنأ

 دنع هللادبع نب ىحيب ىعسلل ةأعسلاءال و هك رحب ناك عيب رلان لضفلا نأ رهظيو

 لانيدأ لواحي عيبرلا ناكوهلازنتسا ىف بيسلا ناك نمل الالذإ هلتق ىف نآل ديشرلا
 حضوأ ىذلاومهناطا-ةوقو مهلاوءأةرفو نمىري ناك امل ميماسي وأ ةكما ربلا زكرم

 جاحي ناكامل ديشرلا نأ ىحيب ةاعسلا كرحب ناكىذلا وه عيبرلا نب لصفلا نأ انل

 . كتافآ نم هللاو اذه - هل لاقو عيب رلا نب لضفلا ىلإ ىحي رظن ىح

 يتلا .لءف رفعج لعفف ىحيصيلخت ىف ةكءاربلا ديت نأ كلذ دعب موهقملا تناك

 هنآلاذه هل لمتحبال لالدإلا نم | ريثك رفعجل لمت ناك نإو ديشرلاو اهركذانم دق

 امبلع عيب رلا نإ لضفلانأ نم ةثداحلا هذهىف دروام بيرغاا نمو  هكلمب قاعقم

 نبزضفاا ناك فيك نيمي اذهوهمدخ ةصاخ نم هيلع هل تناك نيع نم رفعج هلعف

 هيلإ ام قلي وهرابخأ لعياسو -اجه.دخةصاخ نم راتخا ىتح رفعجلاوحأ بقرتب عيبرلا

 صالخإلاىهو ءارزولا تافع صخأ ىف ةكءاربلاب ةياشوالًابس ةثداحلا هذهت ناك:

 نورؤي ةكءاربلا نأو كلذنم ءىث ديشرلا سفن قرقو .ذفنم نمط كلذو مهكولمل
 ىهو ىدهملا دنعةقدنزلا ةمهت نم دشأ ةمهناا هذهو هتحلصم ىلع نيبولعلا ةحاصم

 ىدهملا ريزو هللا ديبع ىنأ دض لضفلا دلاو سنوي نب عيبرلا اهامعتسا ىتلا ةمهتلا

 . ةمهتلا كلت هنب أ لتقي هلعج ىتع

 سفنيو مهترثأ ومهبلاثم ديشرلل رهظتو مهبويع مسجنت نأ كلذدعب رهاظلا نم ناك



 ةيهالسالا ممآلا جرات تارضاح لاي

 رامثآ ديشرلا ىلع ترهظو حدملا لئالجو لا ومألا مظع نم مييلإ راصام مهيلع

 بيبطلا عوشين ىور نونظلا رخآلا ىف ممنم لكنظو مهب بارتساو مبنم ةرغنلا

 لخ دي ىضمايفناكودلاخ نب ىحيعاطذإ دو شرلا ساجبىف دعاقل نإ لاقلي ريجهيبأ نع
 ى< معف افيعض در هيلع در ملسو ديشرلا نم برقلاب راصو لخد اءاف نذإ الب

 كلزن»ىف تنأو كيلع لخدي لو ريجاي لاقف لي ريج ىلع ديشرلا لبقأ م ريغت دق مسمأ نأ
 ماقةنذإ الب انياعلخدي انلاب اف لاق كلذىف عمطيالوال تاقف كنذإ الب دحأ

 ناك-ىثالإ وهاموةعاسلا كلذ نأ دت اامهللاو كلبق تا ىنمدقنينم ملا ريمأ ايل اقف يحي

 هشارففوهو هيلع خدآل تنك نإ ىتح ىركذ هب عفرو نيتمؤملا ريمأ هب ىصخ

 ذإ وبحب ناك امهرك نينم وا اريمأ نأ تملع اموهراز]ضءبىف ًائيحو ًانيح ًادرجي

 ىديس قرمأ نإ ةثلاثلارأ نذإلا لهأ نم ةيناثلاهقيطلا ىفهدنع نوكأ ىنإفتيلع دق

 عقرياءضرالا ىف هاننعو اهجو ءافاخلا قرأ نم ناكو ديشرلا ايحتساف لاق كلذب

 تلين لي ريج لاق + نول رقي نمانلا:نآلل روكا تدرأام ب لاق فرط هلإ
 . ىحي جرخو هنع كسمأ مث لوقلا اذهب باجأف هيضتري باوج هل جنسي مل هزأ

 ىلع دلاخ نب يحب لخد لاق رفعج ىبأ نب نايل- ىلوم لضفلا نب دمع ثدحو
 ىحيل اوموقي الأ نانلغلا م مداخلا رورسمل ديشرلا لاف هيلإ نايلغلا ماقف ديشزلا

 باجحلاو نايلغلا ناكو لاقهنولدب راق دحأ هيلإ مق ملف لخدف لاق رادلا لخد اذإ

 هنوةسي الف هريغوأ ءاملا نم ةبرشااقستساامبر ناكف لاقهنع اوضرعأ هوأر اذإ

 .ارارم اهيوعدي نأ دعإ كلذ نوكي نأ هوقس نإ ىرخحلابو

 ف ىحي نب رفعج تيأ لاق ىدهملا نب مهاربإ نع قاحسإ نب بوقعي ثدحو

 هتلأس لاقاذ ايف هل تلقلاق داءز نب روصتم نم بجعت امأ لاقف اهانتبا ىلا هرار

 اهبيعىذلا 4 تلقف يهاربإ لاقةريونص الو ةنبل اهف سيل معن لاق ابيعىراد ف ىرتله
 آدغكيلعهنمآ الءىثوهو مردفلأ ف لأ نبرشعنم ًاوحناهيلع تقفن أك نأ ىدنع

 كلذ فعضو كلذ نم رثكأب ىتاصودقهنأ ملعي وه لاق نينمؤملا ريمأ ىدب نيب

 يمأايهل لوقي نأ ةهج نم اذهىف هيتأي اهنإ] ودعلا نإ تلاق لاق هلىنضر عامىوس

 .نأوهتالص نيأو هتاقفن نيأف مهردفلأف لأ نيرشع راد ىلع قةنأ اذإ نينمؤملا

 دل ةديرس ةلج هذهو كلذ ءارو امب نينمؤملا ريمأاي كنظامو هبون: ىلا بئاونلا



 لي ةيسابعلا ةلودلا

 اعف نينمؤملا ريمال تلق ىنم عمس نإ لاق بعص اهنم لصاحلا ىلع فقولاو باقلا

 هتمعذ ىلإ تر ظن لجران أ ءاه ريكك نم ليلةلاراهظايوأ رشسلاءاهورغكدق موق ىلع

 ىلعنب ديز ثدحو . اورظناف اولاعت سانلل تاق مث ليج سأرؤ اهتعضوف ىدنع

 دنع هبحاص رفعج ناكو ) اموي هل لاق ىحي نب رفعج نأ ىدهملا نب مه]رب] نع

 دقو (ديشرلا ىنعي) لجرلا اذهرمأب تبرتسا دقىنإ (هنم هءرق ىذلا وهو ديشرلا

 قهراف تنأ تنكف ىريغب كلذ ريتعأنأ تدرأف هن ىلقيس قءاسل كلذزأ تذنظ

 ٠ ىوي ىف كلذ تاعفن مهارب] لاق هنم ىرتام ىنلعأو اذه كموي ىف كلذ

 ةرج لإ ترد ىت> هنع ضب هراوصأ لوأ تتكهساجب نم ديشرلا ضن امل

 ادحاوىفنورمي ءامدناا لبقأو عمشلا ءافطاب مهترمأوىعم نمو اهتاخدف قيرط ىف

 زواجاملف علط دق رفعجيانأ اذإ دح أ مهنم قسسمل اذإىتح ىوريالو مهارأ دحاودعب

 تملع فيك ىنملعت ىتح تادف كددعام لاف تجرفنلاق ىيبحاي جرخا لاقةرجشلا

 تيأرام ىنلعتوأ فردنتلنكت مل كنأو هب ىنعأام كتيانع تفرع لاق ائبه ىنأ

 عضومكقيرط ىف سيلو تقولا اذه لثمىف ًافقاوىرت نأء ركن كنأ تئلعو هنم

 لجرلا تيأر تلق كدنءام تاهف لات مث هيف كنأب تيضقف عضوملا اذه نم رئسأ

 1 ىببحأي فرصنأف ىدتع وه اذك لاق تلزم اذإ دجو تددج اذ] لزعغ

 رخآلل نيفرطلا نم لك بلق ىف تعقر ةبيرلاو ووفتلا نأ نيبقي اذه لك نم

 هدنعهتبمأو هسفن ىف زكزامال] اهلعهئعبي نكي مديشرلا نم تالماعم كلذعبتو

 ارفعجابسالو مم, عاقيإللةصرفلا نيحتي ديشرلا ناكر ةكمارلا ءادعأوءوسلا ةاشو

 تيبللو ديشرلل صالخإلا مدع ليلد اذهو هللادبع نب ىح صياخت نم هنم ناكامل

 نوريثك كلذ هعياش رمايق ريخهيلإ ب دتناام ميدرلان لضفلا ماقدقو . ىسايعلا

 ىذلاوه هنإفنومأملا سأ همايقلرفعج نع ةفرحنم ةديز ديشرلا ةجوز تناكو

 نأ رفعج نم نوفوختي اوناكو نيمالا اهنبال آرظاتم هلعجو دهعلا هتيالو ىف ماق

 رغوت ةديبز تناك كلذل د يشرلاة ينم تناحاذإ نيوخالا نيب عاقيإلاف ًاببسنوكي

 ٠ ةصرفلا تناح املك رفءج ىلع ديشرلا بلق

 لضفلاو حب هعمورابنآلا قأةجح نم فرصنا اكو ديشرلا جح 14 ةنس ىف

 ةياغ ىفو هيلع هبضغ دعب هنع ىضرف ىحي نب ىسوه اعدو دلاخ نب دمحو رفعجو



 ةيمالسإلا ممالا خيرات تارضاح لاية

 .سيحدةواولك ملا وءأرداص رهيفبأو ىح سيح و أر فعج لتقف هرمأ مهفرأ مرحلا

 ةةدع نيبو مهيب قرفي ملو ةظفح موماع 6-0 مكاقلا ريد ىف دمعو لضفلا عم ىحي

 .نم ةدعو لضفلا مأ رينم تذب ةديبز مهعم ريصرءيلإ نوجاةحيامالو مهمدخ نم

 ملاصنب كلاادبع ىلع ديشرلا طغعنأ ىلإ ةلهس ملاح لزن ملو مهيراوجو مه.دخ

 5 مولع قيضف ديشرلا دنع ةمهتاا رطل ددجو هطخس فقستلاب مهدعف
 و9

 حلاص نا كاملا ديع ةثداد

 روصتملاوحافسلاةجردقوهو سابع نب هللادبعنب ىلعنب حلاصنب كلملادبع وه

 ىذلاوان وعدل اوناك ةكماربلا نأواهمفعمطيو ةفاللا بلطي هنأ ديشرلا ىلإ عفرابسن

 لاق هياع لخد ايلف ديشرلا ىلإ رضحأف ةماق همداخو نمحرلا دبع هبا هب ىعس

 تؤردقل :نيدمؤم ا ريمأايلاقف « ةمركستلاو ةنملا ليلجل ادوحجو ةمعنلاب ارفكأ ,

 ةدوم كيف ىتسفان دساح ىغبالإ كاذامو مقنلا لالحتسال تضرعتو مدنلا» اذإ

 هتمأى لو هياعهتاىبص هلال رس رةفياخ نيذم وم ار يمأاب كن] ةيالو م.دقتو ةب رقلا

 هتيثتلاو امك ىفلدعلاكيلعالو ةحيصنلا ءادأو ةعاطلا ضرفاوماع كلهترتعىلع هنيمأو

 نمىل عفرتو كتاسل نم ىل عضتأ  ديشرلا هل لاةف « اهبونذل نارفغلار اهثداح ىف

 كاملا دبع لاقف ء همالك عساف كتين داسفو كلغب ريخ ةماق كيتاك اذه كنانج

 « ىنم هفرعي ملام ىحرب الو ىنهضعي نأ ردقيال هلماو هدقع ىف سيلا كاطعأ و
 ىلع مزاع هن]لوقأ لاق فئاغالو بئاه ريغ مدقت ديشرلا هل لاقف ةءاق رضحأو

 .تدرأ دقل ممنلاق ةماقاي كل ذك وهأ كلملادبعلاقف « كيلع فالخلاو كب ردغلا

 ىف ىتبي وهو الخ نم لعب ذكبال فيك كلا ادبع لاقف  نينمؤااريمأ لتخ

 ولوكيين داسفوكل وتعب قري نمحرلادبع كنا اذهوديشرلا هل لاقف  ىهجو

 .لاَهَذ كنع امهعفدت مف كل نيذه نم لدعأ دجأ ملةجحب كيلع جتحأ نأ تدرأ

 رجافف اقاع ناك نإو ررذعف ًارومأ» ناكن اف روبجم قاءوأ رومأم وه كلملا دبع

 مالوأو مجاوزأ نم نإ ه هلوقب هنم رذحو هتوا دمر لجوزع هللا ريخأ روفك

 ىكلو حضودقف كرأاهأ لوقي وهو ديشرلا ضبفلاق « مورذحاف كل اردع

 هكلملادبع لاقف  كتدبو ىنيب محلا هناف كيف هللا ىضري ىذلا لعأ ىتح لجعأال



 ١ ةيسابعلا ةلودلا

 هاوه ىلع هنا باتكر ثؤي هنأ معأ ىتأف اكاح نينمؤملا ريمأ ىمأبو امكح هللاب تيضر

 . هاضر ىلع هللا رمأو

 ديشرلا هيلع دري لف لخد ا كلملا دبع ملسف_آ ًاسلجب ساج كلذ دعب ناك اءلف

 لات هلديشرلالاقف اعزانم بذاجأالو هيفيستحأ اموي اذه سول كلملا ديع لاقف

 مالسلاىلع درتمل لاق كاذامو لاق هرخآ ىاخأ انأف ةئسلا ريغ ىلع ىرج هلوأ نآل

 الامتساو لدعلل أ راثيإو ةئسلاب ءادتقا مكيلع مالسلا ديشرلا اقف ماوعلا ةقصن فصن

 : لاقو رفعج ىنأ نب ناملس ون تفتلا مث ةيحتاا

 أهضراعو عمه دق اموبّوش ىلإ رظناىنأكل هناو امأ  ىلتق دب ربو هتايح ديرأ

 سوءرو مصاعمالب مجارب نع علقأف عطتست ًاراث ىروأ دق ديعولاب ىنأكو عل دق

 لإ تفلأو ردكلا كل افصو رعولا كل لبس هللاو ىف الهم الف مصالغ الب

 لجرلاب طوبل ديلاب طوبخ ةيهادلولح لبق راذن مكل راذت اهتمزأ ءانثأ رومآلا

 لعجتال و كاعرتساىنلا كتيعرفو كالو امف نينم ملا ريمأاي هللا قثا ٠ كلملا دبع لاَدف

 تضعو ةحيصنلا كل تاخن دقي باوثلا عضرم باقعلا الو ركشلا ناكم رفكلا

 الغتشم كردع تكرتو مللي ىنكر نم لقئأب ككام ىخاوأ تددشو ةعاطلاكل

 ىغبن وأ هضعب ىل باتكلا حصفأ نظب هتالب نأ دعب هعط#: نأ كمحر ىذ ىف ا هللف

 رومالا كل كلذو روءولا كل تاهس هللاو دف مدلا ىف غلي ءمحللا شوني غاب

 قيض ماقمو هتدباك كيف مامت ليا نم مف رودصلا ىف بولقلا كتعاط بع تعمجو

 بالك نب رفعج ىنب وخأ لاق م دق كل
 لدجو ناسلو ناب ه هتجرف تقيض ماقمو

 لحزو ىاقم لثم نع لز #« هلايف وأ ليفاا موي ول

 هسيحم أ مثكقنع تبرضل مشاه ىنب ىلع .'ةبإلا الول هللاو امأ ديشرلا هل لاقف

 كلاأ ديع نإ نجسلا وهو دلاخ 9 ى< لإ ثعبو عيبرلا نب لضفلا دنع سيخ

 هيف دنءام ىنلعأف كلذ تدلع دقو كلملاف ىتعزاتمو ىلع جورخلا دارأ لاص نبا

 كلملا دبع نمتعلطاام نينمؤملا ريم أ ايهتلاو لاقف كلاح ىلإ كتدعأ ىتفدص نإ كناف

 .ىكللم ناك ككلم نآل كنود هيحاص تنكل هياع تعلطا ولو اذه نم ءىث ىلع

 .ناك كلملادبعل زوج فيكف ىلو ىلع هيف ناكر ثلاو ريلاو ىناطاس ناك كناطاسو



 ةيمالسإلا ممآلا خب رات تارضاحع ١

 كذديعأ كلعذ نم رثكأ ىن لعفي هب كلذ تلعف اذإ تنك لهو ىنم كلذ ىف عمطي

 هلثم كاهأق نوكي نأ ىنرسي المتحم الجر ناك نكللو نظلا اذه ىب نظن نأ هللاب

 داعأ اذهل وسرلا هاثأ املف . هلايتحا, هيدألة لإ تاموهيهذم نم تدمحأ امل هتيلوف

 لعفافانياع طلسم تنأهل لاقف. لضفلا كنبا تاّق هياع رقت ل تنأ نإ لاقف هيلع
 كلذ قلضفلا ل خدي مف ىل هيف بنذلاف ءىش سلا اذه نم ناك نإ هنأ ىلع تئئام

 هنأك شي ملف كيف نينم ولا ريمأ رعأ ذافنإ زم ىل دال هنآف مق لضفلل لوسرلا لاقف

 امهنيب قرفف كلنع هللا ىضرف ىلب لاق ىنع ًايضار تسلأ هل لاقو هابأ عدوف هلتاق

 ظاغأ نم مهيتأي ناكو اناك ايامهعمج ًاثيث كلذ نم امهدنع دحي مل املف مايأ ةثالث
 هدنع هب مهتوفرقي مقادعأ ناكامل لئاسر

 ةيسايسأ رفعج امسال و ةفاك ةكماربلا ىلإ ترجو ىنلا مهللا نأى ع لدنل اذه انقس

 فيضأ اذإو مبطن ,«متمعت رييغتل ديشرلا دنع قكياماهنم ليملالا ىفو ةضحم

 دشأ كلذ ناكهرمأ ذوفن ىف هكراشيو هناطاسوف هرماسي نم ناطاسلا ةريغ كلذ ىلإ

 اهيلع رهظي ىتلا ةياكحلا كلن هل عرتت ىح روهجلا ةريخل كلذ دعب ةجاحالو هبضخل

 سايعلاو:ب اهماعراس ىتلا ديلاقتللو ديشرلا قالخال اهتفلاخ عارتخالاو دياوتلا رب

 ديشتو هلودلا ىف ود نم وهر هنو نم ملم ىنأ ىلع روصنملا هدع ام ناك دقف

 سايعلاو: لزانقيملو سايعنب هللادبع نيىلع تفب ةنيمأ بطخم هيلإ ب تك هنأ اهنايفب

 لثمي نظإ فيكسف مهيلع قوجلس ل ] طاستو مهفعض تاقوأ ىف ديلاقت# كلت نع

 آدج ديعي !ذه سيسخ هدم ا!ذهك ىرس جاوز ىلع مدقي نأ ديّشرلا

 هسفن ىلع كلم ىلع هفوخ نم لصو ناكدقةيافكد يش رلا لاوحأ نم هانعبتت امف

 دقففذو حل كقدصي و شاولكسا عمسي انذأ كلذ هلعج ىتح سواسولا ةجرد ىلإ
 ارداجأ و هتكنإءارز ود ةفاهاك ةيايعلاةلدلاَةرهز لب اهنيمج ةرغو هتلر دةره زكلذب

 ناطاساوذةف.اخلا اذكهواو-لصأالعاواونإو. روغثلا اودس شويجلا ارداقنإو

 هارت ىتح قرطت ةياشوالإ ىه اف نيلجو نيرذ> مهارت لب همدخ هنمأي ال قلطملا

 رثؤيالو مدخلا ليلجنه مهل قيس امب ىلابيالدروم رش مهروأف مهميقالح ذخأ دق

 قمه نكي لن]وةاشولاهدنع مدق مدقتي م“ * هلك كلذ ىسني لب لضفلا ندم ىريام هيف

 نم عقراهفديحولا ببلاوهو عيبرلا نب لضفلاديشرال ىتب دقف رثأ نيهحاصلا ناديه.



 5 ةيسابعلا ةلودلا

 قالتخا لعداتعمدسف» لجرلا نآل ءىجيس اي نوءأم او نيمألا نيب ةوادعلاو قاقشلا

 ةلودلا دسفأف كلذ نع ريطصي نكي ملف ءافلخلا ناذآ ف نسحب كلذ ىريو رابخألا
 ءوسلا ةناطب وءوسلا ءارزو نمو نالذخلا نم هللاب ذوعن انإو اهتيب ةمالا سأب عقرأو

 . اهماظع سوسو مالا ةفأ مه

 اودس ىذلا ناكملا دسي ملف عيبرلا نب لضفلا ةكماربلا دعبديشرلا ةرازو ىلوت

 ةيجراخلا تاقالعلا

 ناار شةودوةينيطنطسقلاب ةيقرشلا مورلا ةلود ةريبكللا رصعلا اذه لود تناك

 تثدحوسلدنالا,نييومالاةلودو ةيبرغلا نامورلا ةلود دي دحي ىلإ ليمب ناك ىذلأ

 قيس ؟ ىصقالا برغملاب ةساردالا ةلود دهع ىف

 مورا عم

 ازي> اهاعجو نيرسذقو ةريزجلا نع الك روغثلا لزع هنأ ديشرلا لامعأ نم

 ١م ةنسحلاصنبكلملادبع اهنكسأو اجينم اهتدءاق لعجو مصاوعلا تيمسو ًادحاو

 اذإ ودءلانم مهعنمتو مهمصعتف امم نومصتعي !وناك نييلسملا نآل مصاوعلا تيعمو

 سروقو نابع روك ولد مصاوعلاهذه نم ناكورغثلا نم اوجرخو مهوزغنم اوفرصنا

 سوسرط ةريهشلا ندملا كلت نمو نوصملا نم كلذ نيدامو نيزيتو ةيكاطناو

 سانلا املزنو ىرتلا مداسلا جرف ميلس ىأ دب ىلع ديثرلا نمز ىف ترعع دقو

 لإ ؟ابو ةنس لصوو حلاص نب كلملا دبع نب نمح لا ديع ةفئاصلا ورغي ناكو

 فاصفصلا نصح ةونع حتفاف هفنب ةفئاصلا ديشرلا ازغ وهو ةنسىفو . ةيطيرقا

 . ةرقنأ غلبف حلاص نب كلملا دبع ارغو

 ديشرلا هلزع ىح مايق ريخ كلذب مكاةوهو اهبرحو روغثلاىرب كاملا دبع لزي لو

 اجبنم نكسو ديشرلا نب مساقلا هدعب ىلوف )مب ةنس ةكماربلا ةبكف دعب هسيحو

 نب دمخ نبرفعج نب سايعلا هحوو اهرداحو ةرق نصح ىلع خانأو مورلأ ازغف

 نم الجر 90. لذبت مورلاتثعبف او دبج ىتح نان نصح ىلع :انأف ثعشالا:

 نائسو ةرق صح نعلحرو كلذ ىلإ مهباجأف مهنع لح رينأ لع نييلسملا ىراسأ

0) 



 ةيمالسالا مالا خيرات تارضاح ١

 اهنبا نع بوت: اهسأ لئاوأ ىف تناكو ىنير] تقولا كلذ ىف مورلا كلاي ناك

 ديش رلاعم تقفتاف *”و. . ةنس كلملاب تديتسا مث اي . ةنس ذنمسداسلا نيطئطسق

 نيبلسملاحاحلإ نم هتأر امل كلذو هل اهعفدب موقت ةيرجلباقم ةثداهملاو حياصلا ىلع

 ناك راش نيبو ةهج نهنيملسلا نيب اهعوقول عافدلا ىلع اهتردق مدعو برحلاباهيلع

 هناطاسعمس ثدي ريناك نأ راشن ال ةوادعلا امتوانت نيتلودلا اتلكو ىرخأ ةهج نم

 اهيلع تضم م. ةنمس فو مدقلا ىف اه تناك ىلا اهتجمسىلإ نامورلا ةلود ةداعإو

 هتنيع نا راش عمةدهاعم دقعفر رغم: اهمناكم تكساموكلملا نعاهتءلفن ةيمور ةباصع

 برعلا كامن ءراهىلإ مورا كلا :وفقن نم ديشرلا ىلإ بتك مث نيتك-امملا موخت اهيف

 تامك قديبلاناكماهسفن تماق أوت راا ماقم كتماقأ ىلبق تناكىتلا ةك-املا ناف دمبامأ

 نهقمح وءاسذلا فعض كلذ نكل اهيلإ هلاثمأ لمح ًاميقح تنكام احلا ومأن م كيلإ

 ةرداصملا هب عقياه كسفن دتفاو افاومأ نم كلبق لصحام ددراف ىناتك تأرق اذان

 ادحأد 0 ب ضغلاه رفتس !باتكلا ديشرلا أر قاملف_كنيب وانني, فيسلافالإو كل

 مهن« نوكيلعفوأ ل وقّدايز نمافوخ هؤواساج قرفتو هبطاذ نأنردهياز ظني نأ

 ىلع بتكو ةاودب اعدفه وده. أر ب دبتسي وأ هياعر يشي نأ نم ريزولا ىلعىأرلا مجعتساو

 دق مورا ا باكر وفق: ينمؤملاريمأت وراه نم يحرلاد 9 -رلاةتامسز باتكلا رهظ

 راسو هموب زمصخت مث ( مالدلاو هعمست نأ نود هارتام باوجلاو كباتك تأرق

 روفقن باطف]طصاو قرحوب رخدافأو نطصاو منغو حتففةلق ره بابي خان أى ح

 ضقت ةقرلاب راص وهن وزغ نم عج راملف كلذ ل هباجأف ةنس لكددؤي جار خلع ةعداوملا

 ريخلاءاج رهيلإهةعجر زم روهةن سُئيِفأدي دش دربلا ناكو قاثرملا ناخودهعلار وفقت

 .نم مهسفنأىلعو هيلعاقافش]كلذب ديش رلارابخ] دحال ًايهتافهيلع ذأ امع هدادمراب

 د لاقف فسوي نبهتلادبعنب دمع ايأ ىنكي رعاشب ليتحاف مايالا كلت لثم ىفةركلا

 رودت راوبلا ةرئاد ه.ياعو ه روفقن هتيطعأ ىذلا ضقن

 ريبك هلإلا هب كانأ حتف ه هاف نينمؤملا ريمأ رشبأ

 ريسششبو دقاو هنع ضقالاب ٠ ىتأ نأ ةيعرلا ترشابت دقلف

 روك ذم اهناكم سوفنلا شت « ةوزغ لجعت نأ كنيءتجرو

 روذحع ىدرلاو مراوصلا رذح ه هدخ ًاطاطو هتيزج كاطعأ



 ةيسابعلا ةلودلا

 (نناك انهمقز ندع ةردات

 الاقركاءلا] وطلاب تقرصو

 ىأن نأ ردغت نيح كن] روفقت

 تافم كنأ تردغنيح تنئظأ

 هرحن رخاوز ىف كنيح كاقلأ

 رداق كراستقا ىلع مامالا نإ

 الاخ انافغ نإو مامالا سدل

 هسفن٠ دايهجال 6 ربحي كلم

 ريطت مارضلا لعش انفك ب

 رورسم نمآ كراجو هنع
 رورغم لماجل ماءإلا كنع
 رورغ تنئظام كمأ كتاه

 روح مامالا نم كيلع تملطف
 رود كلب تأت مأ كرايد تدرق

 ريو همزحب سوس انع
 رو-قم هب ادنأ هردعق

١١ 

 روهطو ةرافك اهاهاألو ةضر رق مان'الا لع مامالا حصن

 دق ءارزولا نأ معو كلذ روغقن لف دقوأ لاق هداششنإ] نم رعاشلا غرف اءاف

 حربي لف هئانغب خانأ ىت- ةفاك ظاغأو ةنع دشأ ىف ًاسجار ركف كلذ ىف هل اولاتحا
 ةيهاتملا وبأ لاةف دارأام لبو ىضر ىتح

 باوصلاب قفوملا كلملا نم بارخلاب ةلقره تدان الأ

 باضقلا ةركذملاب بقريو ايانملاب دعرب نوراه ادغ

 باحسلا عطق اهنأك رمت اهف رصنلا لحي تايارو

 بايالاو ةمينغلاب رشأو مساف ترفغظ نينمؤملا ريمأ

 نيملسملانيبءادف لص ١م ةنسىفو كلذ دعب نيؤرطلا نيب بورحلا فقت مو

 نيماسملا نيب ناكءادف لوأ اذهو هب ىدوف الإ ٍلسم موراا ضرأب قبي ملف مورلاو

 ديشرأأ حدمب ةصفح ىنأ نب ناورم لاقف مورلاو

 اهروزي مح اهيفام سياح اهل تديش ىلا ىرسالا كب تكفو

 اهروبق نيكرشملا نوج اولاقو اهكاكف نيملسملا ايعأ نيح ىلع

 ايارسلاو شويجلا ثبو ةلقره حتفف هسفنب ةفئاصلا ديشرلا ازغ وو. ةنس ىفو

 ةعوطملا ىوسو عابتالا ىوس قزترم فلأ ١مم ىف اهلخد ناكو مورلا ضرأب
٠ 

 دعب ابلهأ ىسو اهرضأف لا ش ق ةلقره ديشرلا حتف ناكر هل ناويدال نمىوسو



 ةيمالسإلا مالا 2 رات تارضا ١

 ديمح ابق رصم ىلإ ماشلا لحاوس فويعم نب ديمح ىلوو اهيلع اموي نيثالث ماقه

 . اهاهأ ىلع رصتناف صرق

 رفعج نةيقع اهلع فلخ و اهنع ل>ر مث امبركس كرمدق ةنارطلا ىلإ ديشرلا راس مث

 هسأر نع ب يزجلاو حارخلاب ديشرلا ىلإ روفقت ثعبو كلاته لزنم ءانتباب ءسأو

 نعو 0 ريفا هني راصد فل نسوي لهأرئاس و هتقراطب وهدهغىلوو

 ىس نم ةي راج ىف هتقراطب ءاظع نم نيقي رطب عميشكو نيرانيد قاريتسا هنياسأر

 مالس مورلاكلم روف نم نينمؤملا ريمأ نوراه هللا ديعل  هتخسن اباتك ةلقرع

 ةنيه كايند الو كئيد ىف كرضتال ةجاح كيلإ ىل نإ كلملا امأ دمع امأ كيلع

 تيار نإف ىبا ىلع اهتيطخدق تنك ةلقره لهأتانب نمةيراج ىتالبهنأ ةريس

 ًايبطًاضي أ ءادوتساو  هتاكربو هللا ةحروكلع مالسلاو تاعف ىتجاحت ىنفعست نأ

 لععساجأو تفيزو ترضحأفةيراجلا بلطي ديشرلا أت هتاقدا ريسنمآقدارسو

 ةينآلا نم هيف اع برضملاو ةيراجلا تءلسو هيف الزان ناك ىذلا هبرضم ىف ريرس

 ةصيخألاو رولاه يلا ثعِل ورطعلا نم لأ ام همآ]ثعبو روفمتت لوسر لإ عاتملاو

 ةيمالس]مهاردرقو روف: هاطعأف ديشرلا لوسر هلك كلذ سف قارتلاو بييزلاو

 نويزببوثىتئامو جابيد بوثةئامو ممردفلا نيسخهغلبم ناك تيكن وذرب ىلع

 روف: ناكو - نيدارب ةثالثو ديصلا بالكنم بلكأ ةعبرأو ايزاب رشع ىنثاو

 ديشرلا طرتشاو نانس الو ةلمصالو عالكلا ىذ نصح ديمئرلا برخي الأ طرتشا
 . رانيد فلأ ةئاهئاث لمح نأ ىلعو ةلقره رمعي الأ هيلع

 الأ نيثالثمرلا مضردا وقلارابك دحأ نيعأنب ةمئ ره ةفئاصلا ازغ ووو ةنس ىفو

 الخام رومآلا ميمجو تاقفقلا هيلاو مداخلا رورسم هعمو ناسارخ لهأ نم

 بترو كلام نيهللا دبع كلاته بترف ثدحلا برد ىلإ ديشرلا ىضمو ةسايرلا

 ارفرصناو نيدلسلا نم اوباصأو اماعمورلا تراغأف شعرمبةبيتق نب ملس نب ديعس

 ديشرلا 2  سوسرط ىلإ ديزم نب ديزي نب دمت ثعبو . ام مقم ديعسو
 : ةقرلا ىلإ فرصنا مث ناضمر رهش نم مايأ ةثالث ىفدحلا نر

 مورأاىلع أنيب اروهظ ةرهاظ ديشرلا دهع ىف تناكنيلسملا ةوق نإف ةلمجا ىلعو

 لاجر رابكو داوقلا ءاظع هعمو ىلاوتملا وزغاا نم هسفنب ديشرلا هب موقي ناك امل



 0 ةيسابعلا ةلردلا

 ةيناسارخو لاوموبرع نم ةلودلا

 ايروأ عم ةقالعلا

 آيدرابم ىلع ىلوتساو اسئرف ىلع اكلم ناكو نباب نب نامل راش ديشرلادهعىف ناك

 تناكنأ دعب ىوسيعلا نيدلا ىلإ اينامرج ىف تناك ىتاا نوسكسلا فئاوط داقو

 رايدلا ىف ريبك مسا هل نوكيي نأ بغري ناكو ايلاتيإو ايناملأ ىلع ىلوتساو ةينثو
 نأ بغري ناكو ةيتيطنطسقا كلم روف# ةجرد قوف هتجرد نوكستل ةيقرشلا

 ىلإ لسرأف سدقاا ىرئاز اصوصخو ةيمالسالا داليلا ىف نيب و بعلل ًايءاح نوكي

 ةافاصم نم ضرغ نامل راشا ناكو ديشرلا نوره اضر نوياجتسي ءارفسدادغب

 ناملراش ريفس زافن سادنالاب ةيومآلا ةلودلا فاعضإ رهو مدقتام قوف ديشرلا

 ديشرلا ريفس مدق ا اذهلو روفقن ىلع ًاذوف هدع هنآل كلذب رسف ديشرلا اضرب

 نيندئاف ددوتلا كلذ نم نامراش دافتساو ماركإلا ديزمب هلباق ناملراش ىلع

 نيجرالا ةدعاسم ىف هلخادتو سادنآلاب ةيومآلا ةلودلا برح نم هنكمت لوألا

 ابروأ نإف ةيدلع ةمينغ متتغي نأ اضيأ دارأ دقو . ديشرلا اضر هلين ة ةيناثلاو اهيلع

 ىلعةرب رمل ممالا ةياغو نيينامورلا ضارقناب هنالةلاهج دهم تناك تقولا كلذ

 نم سكعلا ىلع تناكف ةيمالسإلا دالبلا ىف لاحلا امأ معلا حايصم أفطنأ ابوروأ

 «تلود زيناوقحالص]إ ىف نامل راش ىعسف ةبطرقودادغب كِلَذ قءاوس المعو ادع كلذ

 نماوناكوةيمالسالا دالباىف اودعت ءايطأ ابوروأ ىلإب هذوديشرلا نوراه ًاداقم

 ,ضعب أب وحصم ديشرلا ىلإ هلسرأو قاحسإ هل لاقي الجر نام راش مهنم بخت اف دوهيلا

 ,ىهواياده مهعمرديش رلا لأجر زم ةثثالث عم قاحسإ داع نيد عبرأ دعو ايادحلا

 ,نم اهونظناملراش لاجراهرظنالف « ةسيفن هثقأ ضعبر ليفو نونغارو ةعاس

 فو ؛ روطارممالا مهعنف ةعاسلا رسكب اومه ةريح ىف مهتعقوأو ةيرحسلا رومالا

 .سدقلاة رايز نوهجوتي نيذلا نييحيسملاةيام قاعتت ر ومأ ىلع اوقفتا خيراتلا كلذ

 .ةيمأىنب ىلإ رظني ناك ديشرلا نأ ذإ ةقالع رش تن اكف ةبطرقب دادنب ةقالع امأ

 .ىوقأو كلذ نم ربك أاوناك موقلانكلو موح دوي ناكف هتلودىلع نيجراخلا رظن

نأ نكمتي لو ةميظع ةمواقم نامل راش اومواَعم
 . ارش مه لعفي 



 ةيمالسإلا مالا خيرات تارضاح 1

 ديشرلا دهع ىف دادغب ةراضح

 امراذن ىهتنمو اهدجب ةّث ىلإ ديشرلا دهعف دادغب تلصو

 ةمخفلاروصقلااهيف تينب اهدهعل تف رعةرضاح لك تقافدقف ةراعلا ثيح نم امأ

 ماكحإ ىف اهوسدنهم قنأتو ريئاندملا نع فولالا تام اهضعب ءانب ىلع قفنأ ىتلا

 ةفاصرلاب قرشلا بناجلا روصق تراصو امايذب دييشتو اهتنكمأ يظنتو اهدعاوق

 نم كانه ءأنأ امو ةكءاربااروصق قرعشلا ىف ناك . ىبرغلا بتاجلا روصق حوانت

 رهبت تناك ىتلا ةفالخلا روصق ىبرغلا بناجلابو تاماملاو عهاوجلاو قاوسالا

 ندماهنأكدادغب تراص ىتح امظعدادتمإ ةينبالا تدتماوالاجو اعا5! نيراظنلا

 ءانثلانماهءاج !ملاهيف نارمعلا رحبتساو ةلجد ىناج ىلع نيعبرالا غلبت ةقصالتم

 نادلبلا رجاتم تناكو اهينكاس تدحدزا ىتح ةمسن فلأ قلأ رح !متاكس راصو

 نمو نيصلاو دلا نمو اهءاروامو ناسارخ نم اهتيجين ًارحو أرب اهلصت ةيصاقلا

 هقارزوو وه ديشرلا ناكو ةنئمطم لبسلاو ةنمآ كاذ ذإقرطلاو ةريزجلاو ماشلا

 :صرحلا لك كلذ ىلع نيصي رح

 جارخ نم قيام دادغبب ةفيلخاا لع درب ناك دقف ةلودلا ةورث ثيح نم اهآو

 وحنب كلذ نيخرؤملا ضعب ردقو اهجاح عيمج ىضق: نأ دعب ةيمالسالا ملاقالا

 ءارزولا تابت م ىف هنم فرصي هفيلخلا لا تيب هلك ل خد. مردفل|فلأ ةناعبرأ

 حمسأ ديشرلا ناكو مسج ءىث وهو ىري امسح هيف فرصتي قابلاو هل نيدعاسملا

 ءارعشلاو داصقلل ارقذ ىثخيال نم ءاطع هنم ىطعي لاملا, سابعلا ىن ءافلخ

 ءاسرو هتلود خويشو هَ ارزو رايك هنفس لع ىرج دقو نيمجتنااو باتكلاو

 كلتو اهتم ىف ناسنالا ددرني دق ىتلا مهاياطع ركذي رافسالا تاللتما ىت> هداوق

 ةيندملا زكنو تاجاخلا ىضقتو ةراجتلا جورتف ىدبإالا اهوادتت ةميظعلا ةورثلا

 ىح فرتلا مم تشاو ىمظعلا ةنيدملا كلتب سانلا ةورث تداز ةنسلا كلت ىلعو

 ىلاغتو مرد فلأ فلأ نير دع هئاّب ىلع قفنأ ارصق ىن ىح نب رفعج نإ لاقي

 امل اهراوز نيعأ رهبت دادغب تراص ىتح مهتشيعم ىف اوةنأتو مهتاجاح ىف سانلا
 ذالملاف مهساغناو | ,اهأ ذي واه ارونم نوريامو ممدنعام نيب هيشلا دعب نم هنورب.

 . ةورثلا] ويس اهياعتلاس ةمأ لك نآشةعالخلاور وهللانمهيلإ وب صتام مهسفنأ م مئاطعإو و



 دصح

 نولحري ةيمالسالا راصمألا عيمج نم ملعلابالطل ةابق تراصدادغب ناف ملعلا امأو

 ةينبدلا مولعلاب الطلايلعلا ةسردملاىهف نونفااو مولعلا نمهيفاؤدب اماوممتيل اهيل]

 ةغللا ظاغحو ءاهقفلاو ءارقااو نيثدنا رايك اهيف ناك دقف اهفالوخا ىلع ةيب رعلاو

 دجاسملا ىف مهديمالتل ةدافالاو سردلاب ن وماق مهلكد نييوحنلاو برعلا بادآو

 فص و ناسنال تب ناكادقو مولعلا هذه قاتل الع سرادم ربتعت تناك ىلا ةعماجلا

 . اهئايلع نع ذخأو دادغب ىلإ لحر :ذ] الإ بتاك وأ ثدحم وأ هيقذ وأ ملاع

 ديشرلا مهيلع هضيفي ناكام ًادغر ًاشيع نوشيعي اوناك ءادلعلا ءال هم عيمجو
 . معلا ريلاو عساولا ريذلا نم مهنود نمو ةكماربلاو

 رباس نم امهريغو ةمكسحلاو بطلاك ايندلا مولع ىف ةرصقم اب دادغب نكن لو

 ملاتآلا نم عانصلا راسو نوسدتهملاو ءابطالا اهيلإ دشح دقف تاءانصلا

 لهأ ودنحلالهأو سر فلاك ةيئدملا ىف مهلا نم مهقبس نم مولعلا !ودافتساف ةفاتحتا

 ةيلقعلا بهاوملا نم او>نم ا مولعلا كلت ىلع اودازو مهريغو ةئباصناو مورلا

 .نومأملا نمزىلإ دادخب ىفةيملعلا ةضونلا ىلع مالكلا ”ىجرتسو

 ديشرلا قالخأ

 ناكفهتالصامأف ةظفاحم مجأ ةيعرشاا فيلاكتلا ىلع اظفاح انبد ةفيلخ ديشرلا ناك

 ريمس هل ناكر . ةلعهل ضرعت نأ الإ ايندلا قراف نأ ىلإ ةعكر ةئام موب لك ىف ىبصي

 أرقي سمهعمت هتقداح لمي الو هنعزيصيال ديشررلا ناك ىندملا م.م ىبأ نبا وه كف

 ىردأ المبسم ىبأ نالاقف ( نوعجرتديلإوىنرطف ىذلادبعأ ال ىلامو ) هتالص ىف

 نباايلاقف ب ضغملاك وهو هيلإ تفتلا مث هتالص ىف كحض نأ ديشرلا كلمت اف هللاو

 . امهدعب تْئْشام كلو نيدلا نآرقلاو كاي] اق مث اضيأ ةالصلا ف ميس ىنأ

 اياطعلا ىوس مرد فلأب هلام بلص نم قدصتي موي لك نك قف هتقدص امأو

 هدعب نومأأملا م لاملل هنم ىطعأ ناك هليق ةفيلخ رب مو هنمسانلا ىلع لطمت تناك ىتلا

 ماع لكى وهف وزغلاب الوغشم ناكاذإ الإ هنع فلختب ال ناك هءاف جح امأو

 تاوئسلا ىهو همكح ىنس ىف تارم عسن مهجح سانلل ماتأ دقو جاحو زاغ نيب

 جح جحاذإ ناكر ةئاملا دعب مه ىحح و ماو ج١ و بو بوو وبعو بكد ام



 ةيمالسإلا مالا خي رات تارضاح لإ

 ةغباسلا ةقفنلاب لجر ةئاثثاث هنع حي محي ملاذإو مهئاشأو ءاهتفلا نم هعم
 . ةرهايلاةروسكلاو

 لغد. ةعمدلا عيرس بلقلا قيقر كلذ دنع وهو نيظعاولا ظعو عمسي ناكو
 هدحووهللاق 1 نيدمؤملا ريمأاي ىلاقف ىظعديشرلا هل لاذ ظءاولا كامسلا نبا هيلع

 نيتلزنم ىدح] لإ قورصم مث كبر هللأ ىدي نيب ًادغ كنأ ملعاو هل كيرشال

 .لضفلا لبقأف هتيحل تاضخا ىتح نوراه ىكبف ران وأ ةنج امل كلاثال
 نينموملا ريمأنأ ىف كشادحأ اختي لهو هتلاناحبس اقف كامسلا نبا ىلع عيب رلا نبأ
 لق  هلضفو هدابع ىف هلدعو هللا قحي همايقل هللا ءاش نإ ةنجلا لإ فررصم

 ريمأاي لاةف ديشرلا ىلع لبقأو هيلإ تفتاي ملو هلوق نم كامسلا نبا كلذب لفحي
 ,مويلا كلذىفك دنع الر كعم هللاوسيل ( عبب راا نبلضفلا ىنعي ) اذه نإ نينمؤملا

 لضفلا مأ أو نو رضاحلا هياعقفشأ ىت>ءنوراه ىكبف كسار ظناو هللا قتاف
 ءامّوستساذإءدنع وه انيبف ءرخأة سم هيلع لخهو -- فرح قطني ملف عيبرلا نبا

 ريمأ اي كلاس ر ىلع كامسلا نبا هل لاةاريرشيل هبف ىلإ !مب يوهأ ايلف ءام نم ةلقب ىنأف
 حن ةب رشنأا هذه تعنم ول ملسو هلأو هيلع هللا لصهتا لوسر نم كتبارشب نينمؤا |

 هل لاق امرش ايلف هللا كانه برشا لاق - يكلم فصنب لاق - امرشت تنك
 كندب نم اهجورخ تعنم ول سو هيلع هللا ىلص هللا لور نم كتبارشب كلأسأ
 ردجل ءامةب رش هتميق اكام نإ كامسلا نبا لاق يلم عيمجي لاق اهيرتشت تنك اذاهب

 هب .ادرثأتو ظءولا اوعمتام ريخم كولملا لازب إلو  نوراه ىبف هيف سفاني الأ

 . مهوطس ىشخ الو كولا 3 نه اهيف ناكام ريخ ةمآلا لازت الو

 مهتم دقم ىف ًايلاغ ناك لب هدنج عم جورخلا كرتيال ناك هناف دشرلا داهج امأو

 .نمضنم ناكىت> بجاولا اذهب مايقلا نع فرقا هدعقي الو ةحارلا داتعيال ىتح
 : ةفصح ىبأ نب ناورم لاق ىرخأ حيو ةنس وزغيناك هنأ هرثآم

 رئارملا نيبلسملا رومأ نم هب ٠ تمكحأو روغئلا نوراهتدسو
 ركاسملا ىظشت هنع ركدع هل ء هؤاول رصن ادوةعم كفنا امو

 رغاصوهودي نع ارسقمغرلا ىلع ٠ ةيزج هاطعأ مورلا كولملكو

 هيبالكداا ىلاعملا وبأ لاقف اهسباي ناكف جاح زاغ اهياع بوتكم وفاق نوراهل ناكو



 في ةيسابعلا ةلودلا

 روغثلا ىصقأ وأ نيمرحلابف هدري وأ كءاقل بلطي نف

 روط قوف هفرتلا ضرأ فو رمط ىلع ودعلا ضرأ قف
 ومالا ىلع نيفلختملا نم 2 قاخ كاوس روغتلا زاحامو

 لخادلا ىف اهمارتحاو اهتاهم تاجرد ىلعأ ىف هدهعل ةفالذلا تناك كلذل

 عيضيال ناكو لام الذب ىف الإ ام لمعيو روصنملاراثآ تقي ديشرلا ناك جراخلاو

 ءارعشلاو رعشلاب حن ناكو هاون بحيذم لوأىف كلذرخؤورالو نسمح ناس>]هدنع

 هل ةجينت ال ءىش وه لوقيو نيدلا ىف ءارملا هركيو هقفلاو بدالا لهأ ىلإ ليمبو

 هيراشلو حيصف رعاش نم اهسالو حب دملا بحت ناكو باوث هيف ءزوكي ال ىرحلابو

 . لقعي امع جر داك: ءابدالاو ءارعشلل هاياطعو . ىلاغلا نقلاب

 ءىسملاةبقاعم و بضغلا ةدشو ةعاجشلا هلامعأ ىف ةتضاو تناك ىتلا لالخلاو

 هل تم اقتسا ىتح ةفوخلا عضاوملاىل] هسفنب شويجلادوةب ناكف ةمحرالو ةقفشالب

 هيضغ دتشا هبي ريام هتيعر نم دحأ ىع هغلب اذإ ناكورئاثو جراغلكهياهو دالبلا

 نعرخأتي م هدب ىف هودع عقو اذإو هملكي نأردقي دحأ داكيال ىت> هلاعفتادازو

 . هخيرات ىف ءىجيس كنومأملا هنبا هلضف اذهبو وفعي ناك الفو هل ةيوقع دشأ

 ناكو هيرش ىف قارعلالهأ صخري ىذلا ذيدنلا برشي ناكديشرلا نأ رهمشاو

 نييقيسوملا مظعأ هنمز ىف رهتشا كلذلو ء باو مظعأ هيلع بيثيو ءانغلا عمسي

 موسوملا باتكلا ىلع علطا نم كلذ ىري ا مهلثم هدعب تأي مل نم دادغبب نيدغملاو

 - ىناهبصألا جرفلاىبآل ىناغالاب

 هساوسو ةرثك الول مهثباونو ءافاخلا رابك نم دعي ديشرلا نأ ءارماالو

 هيل] نوبرمتي نوب رقتماراصو هدهع ىف ةيسوساجلا رثكأ كلذ نإف هل نيدئاكلاب

 ايعك مالعأو ارثأ مهنسحأو هئارزو مظعأ دقف ىتح ءوسلارابخأ نم هنوفقلتي امب

 . اموي هنع عطقنت تناك ام هرايخأ نال عيب رلا نب لضفلا قبقساو

 : ديشرلا ةافو

 ناسارخ ادصاق ؟ وب ةنس نايعش سماخف دادغب نم ديشرلا جرخ
 -هفابامدنع

 .مالسلاةنيدمب نيمآلا ادم هنبا فلختساو رهلا ءارواعب ثيللانب عفارسمأ لاجفتسا



 ةيمالسإلا مهلا خيرات تارضا# ١م

 سوط ةنيدم ىفاو ىتح هريسم ىف ديشرلا لزي لو نومأملا هتلادبع هنبا هعم جرخو

 نمنولخ ثالثل تبسلا ةليل هيرب قلو هتاعه. تدّتشا كانهو ؟ ومب ةنسرفص ىف

 وسم ىلإ هقيس دق ناك نومأملانآل ملاص هنبا هياعىدصو ؛هوم ةنس ةرخآلا ىداج
 . ةئيدملا هذ. ديثرلا نفدو ناسارخ ةرضاح

 نيمآلا د« هدالوأ روكذذ تانب ميرأو اركذ ادلورشع انما ديشرال ناكو

 ىداهلاىسوه دلو مأ زيزعلا ةمأهتج 1 ىلع و رفعج بأن, رفعج تذب ةديبز نم

 دمتو ىسيعوبأ دمعو حلاصو مصتعملاد ونمت ماو مءاقلاو نومأللا هلادبعو

 مثو دجأ وبأ دميو ىلع وبأ دمعو ناملس واعر نيالا وا ةعو برتناوا

 قى دالوأ تاهمأل

 تقب.دمح مأو ةديبز نهر نونه عيرأ نع تام تاجوز تس ديشرلا جوزيو

 . ةينايثعلا هللا دبع تنب ةيشرجلاو روصنملا نب ناهلس تنب ةسايعلاو نيكسملا لاص

 : جار-خلا

 دشرلادهعنو لدار

 فصتااىف ةيمالسالاةل ودلل ةيداصتقالا ةيخضراتلا راثثلالجأ نمرثأ انيدي نيب

 مهاربإ نب بوقعي فسوي ىبأ هيقفلل جارخلا باتك وهو ىناثلا نرقاا نم ىناثلا

 ١1) - 180 (٠ ) تنأث نب ناعنلا ةفينح ىبأ مامالا بحاص ىراصنألا

 ىدهملادمنب ديشرلان و راه سايعلا ىب سماخ خيراتلااذه ىف نيململاةفيلخ ناك

 دوسي نأ بحي ةفيلخ ديشرلان اكو فس ووابأ هتاضق ىضاق ناكوروصنملارفعج بأ نبا

 ةيابج مظتنت نأ ىرخ أةهج نم بحتو هلق نم ىدبملا هوأ ناك اي هتمأ نيب لدعلا

 ىذلاعورشملاطتلاىلع كلذن وكي نأو نييلسملا لامتيب دراوم نم هريغو جارخلا

 ىلع فيح عيال ى ّم> هدعب نم نوددهل ان ودشارلاءافاخلاو يو هللال وسر هئس

 بهي امب امئاق لاملا تيد نوكي ىتحو مهنارمع برخبو مهلهاك روجلا لقئيف ةيعرلا

 ربك الا هيضاق ىلإ بتنك-و اهقرط نيمأتو اهروغمث ظفحو ةمآلا حااصم نم هيلع

 مايقريخ هنمبلطامب فسويوبأ ماقف اهنع بيحي نأ هنم بلطو ةلئسأ اهنضةلاسر

 جارخلا باتكي تيعسو نأشلا ةميظع ةلاسر ىف ةلئسالا كلت نع هياوج بتكو.



 1 < 8ب ةيسانعلا ةلردلا

 : ةأيللا هذه انت رضاحم عض ود اهاماعج ىلا ىه_ع:

 انم ريثكلالايخ ىف وه ىذلا فاجلا هيقفاا كلذ هتلاسر ىف فسوي وبأ نكي م

 ىذلا ممدانلا ملاعلا كلذ ناكلب هتبغر قبط هأوتف نوك:نأ دهتجيف ىتفتسملاضرغ

 هلوسر ىلإ هب هللا ىحوأ ىذلا نيدلارس كردأو اهحلصيام فرعف ةمآلا لاح ريس

 هاف فاخمال اظعاو هارت انيبف . 'مذ ىتغي ىتلا لئاسملا ني راتب ًاءلع طاحأ ءقيرطلا

 همام] ىلإ اهمجوي ًاريثأت اهاوقأو ًامقو اهدشأ مصنلا تاءلك نم غوصي ملال ةمول

 امي اهريغو ةيلاملا رومآلا خيرات رسل خرؤ٠ وه اذإ ةفادللاو بدالا ةياعر مه

 تنأ انيبو كلذ نم مهضرغ ناك فيكو ماعلا فاسلا اهعضو فيكو هيف ملكني

 انتسم عئاقولا كلت نم ماكحالا طينتسي هارت كب اذإ خي راتلا فئاطل هنم جرختست

 تايابجلاو جارحلا ةالو هلعفي ام ريس دق هارث مث نيرهاطلا نييبطلا هفالسأ ةئسب

 ىلإ مامإلا هبنيف ةراعلا اهب نورض.و ةيعرلا اب. نوةهري ىتلا ملاظملا نم مهشاوحو

 نم هيلع بحياجب همامإ ىلع ريشي و مهيف ةلادعلاءا رجإ ًابلاط هنود عفريو مهيزاخم
 هناحبس هللا ىدي نيب ايجان نوكسيل كلذ ىف لعفي فيك هل نيمي و قحلا ذيفنت ةياعر
 . ةيعرلا قوقل اليفك هلعج ىذلا ىلاعتو

 لاكلاو لاجلا ةياغ ىف ةروص هأرق نع ىطعي ىذلا لياجلا باتكلا وه اذه

 . مدقتلا هيقفلا كلذل

 ةيابجلا نم ةروص اندنع نوكي ىح باتكلااذه همظتنا اع فرعتلا انضرغو

 لإ جات دق ام .ىث حاضيإل اهوقن ةلكاندنع ناك اذإو رصعلا اذه ىف اهماظنو

 . اهلع انهيت حاضيإلا

 : رومأ ةثالمث ةلاسرلا هذه تمظتنا

 فراصمو ةعيرشلادب تءاج امسح اهفالتخا ىلع ةلودلا دراو٠ نايب (لوآلا)

 . لاوماآلا كلت:

 . لاومأللا كلت ةيابجل ىلثملا ةقيرطلا نايب (ىنثلا)



 ةيعالسإلا مالا خي راع تارضاحم 1١4

 ضعب لفغأ ام اهب مايقلا لاملا تيب مزاي ىنلا تايجاولا ضعب نايب (ثلاثلا)

 ء هب مايقلا ةالولا

 هباتكلابيترت ةقيرط فلاخي دقو بيترتلا اذه نيعبتم كلذ ىف ملكتن نحن

 . قرطاا لهسأ نم سوفنلا ىلإ هبيرقت دصقلا نال

 : لاملا تل دراوم

 فرصتنأبحيام بسحب مسقنت لاملاتيب دراومنأ جارخلا باتك نم نيبقي
 : ماسقأ ةنالث ىلإ هيف

 مئانغلا سمخ (لوآلا)

 جارخلا ( ىناثلا )

 تاقدصلا ( ثلاثلا)

 : مكانغلا

 عاتملا نم هباوبلجأ امو كرشلال هأ ركاسعنم نوململا باصأام لك ةمينغلا
 ريثكوأ ليلق نم نداعملا نم بيصأام فسوبوبأ اهنم لعجو . عاركلاو حالسلاو
 زونكلاو .تفلخ موا ضرالا ىف هللا هقلخ ىذلا ةضفلاو بهذلا وهو زاكرلاو

 كلذ لك ريتعلاو للا نع رحبلا نم جرخأ امو دحأ كلم ريغ ىف باص: ىتاا ةيداعلا
 نيمئاذلل اةح نوكتف ةيقايال هسامخأ ةعبرأ امأ ٠ هسمخ مامإلل نأ وهو دحاو همكح
 .٠ اهادع ايف دجاولل ًاقح نوكنتو نيبراحا عم بيصأ اهف

 نوعؤطتملاوناويدلال هأ كلذفف ءاوس نيمئاقلا لع سامخالاةعب رأ مامإلامسقيو

 ىف فلاخو مهس لجارلاو هسرفل نامهسو هل مهس مهسأ ةثال“ مهتم سرافلا ب رضي
 ديشرلالاقو مه-لجارلاو نامهسسراغلل لاق ثيح هللأهمحر ةفينحانأ هخيش كلذ

 .عسوم كلذ نإف نيبلسلل ريخأو لضفأ هنأ ىرت امب لمعاو تيأر نيلوقلا ىأب ذفع

 .نيسرف نم رثك أ لجرلا مسقت نأ ىرأ تسلو هللا ءاش نإ كيلع
 : سلا فقنرسم

 'اويلعاو ه لوقي ثيح لافنآلاةروس نم ةبالا ف سخلا ىفرصم هباتك ىف هللا نيد



 15 ةيسسابعلا ةلودلا

 نباو نيكاسملاوىماتيلاو ىبرقلاىذلو لوسرللو هسمخ هللا نأف ءىش نم متمنغ اأ

 هللاو ناعجلاقتلاموي ناقرغلا موي امدبع ىلع انلرنأ امو هتلاب متنمآ متنك نإ ليبسلا

 صدق! لوسردهعىف مسقي سذلا كلذ ناكف فسوي وبأ لاق « ريدق ءىش لك ىلع

 ليبسلانياونيك اسملاو ىماتيللو مهس ىنرقلاىذلو مهس لوسرللو هلل لسو هيلع هللا

 مهسطقسو مهسأةثالثىلع مهنع هللا ىضرنامعو رمعو ركب وبأ همسق مث مهسأ ةثالث

 باطخلانيرمعائيلع ضر علاق هنأس ايعنبانع ىورو ىرقلا ىوذ مهسو لوسرلا

 نأعمو .انيلعيب أو انلهلسب نأ الإ اندب ًافانمراغنع ىضقنو انمأ سنملا نم جوز نأ

 . هفاس همسقاكس #لم.قهنإف هنع هللا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع ىأر ناك كلذ

 مهمولوسرلاممسنيمهسلانءذه اولعجب نأ اوقفت ةياحصلا نأ فس و وبأ ركذو

 مهسبثعب هنأ زيزعلا ديع نب رع نع ىورو . حالسلاو عاركلا ىف ىبرقلا ىوذ

 نوريانئاهقفرثك أو ةفيزح وأ ناكولاق . مشاه ىنب ىلإ ىرقلا ىوذ مهسو لوسزلا

 ىأرلوقأو. مهنعهلاىضرىلعوناّمع ور وركب وبأهمسقام ىلع ةفياخلا همسقي نأ

 نيدلس ال اصمىففرص؛لوسرلا مهسنأ هللا همحر ىلطملا سي ردإ] نب دمع ىعفاشلا

 ىتنودفانمدعىنا باطملاو مشاه ىلإ بسلي نأ فرعي ىبرقلا يىوذ مهسو

 قاقحتسالا بيسنالءارقفلاو ءاينغالانيب ءاطعلاف ىوسولفون وسشدع مه. وخأ

 روثوبأ زا ا لاةاكىثنالاو ركذلانيبةيوستلااب ءاسفلاو لاجرلا هيف طرتشيو ةبارقلا
 ىعفاشلا لوةيو بامهريغ لاق امك نييثنالا ظح لثم ركذللو ىعفاششلا باححأ نم

 نامعورمو ركب أل عفل عاركلاو حالسلاف فرص هودر نإ لاق هنأ الإ دجأ لاق

 جارخلا

 ٠ ءايشأ ةثالث عمجي ةلكوهو جارخلا ةفالخلا دراوم نم ىناثلا دروملا

 . ةيجارخلا ضرألا ةفيظو )00(

 ٠ ةعذلا لهأ ةيزج (0)

 برا الهأنمنينمأتسملاوةمذلا لهأ راجت نم هيلع رب نم رشاعلا هذخأبام )0
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 .نينم والا ريم أدهعىفماشلا وق ريزجلاد الب ىلع وقارءلاد'وس ىلع نوملسملا باغ امل

 نأ ةباحصلا نم ىأد ىوذ ضءب هيلإ بلط هنع هللا ىضر باطخلا ن رمع

 هيلع اورتكاو عاتمو حالسس نم 'وباصأ ام مسق 6 نيمئاغلا ىلع ضرال ا مسقي

 .نييلسملل ًاقحءىناا اذه لعج ىذلا ىلاعت هللا باتك ىلإ ًادعتسم مهيلع ىنأف كلذ ىف

 س لاق ثيح رشحلا ةرو-س ىف كلذ ركذ ممدعب نيتالاو مهنم ندوجوملا ةفاك

 نم الضف نوغتبي مهاومأو مراد نم اوجرخأ نيذلا نيرجاهملا ءارقفلل »

 اوءويتنيذلاو ه نوقداصلا مث كئلوأ هلوسرو هللا نورصنيو اناوضرو هللا

 ةجاح م رودص ىف نودحي الو مهءلإ رجاه نم نوبح مهلبق نم ناميإلاو رادلا

 هسغن مش قون نمو ةصاصخ مهب ناكولو مهسفنأ ىلع نوركؤيو اوتوأامب

 انناوخإلو انل رفغا انبر نولوقي مهدعب نم اوءاج نيذلاو ه نوحلفملا م كئلوأف

 «محرفوءركانلانب راونمأ نيذلل الغ انولق ىف لج الو نامإلاب انوقيس نيذلا

 ضري كلذ لجأ نمو مهدعب ءاج نو راصن آلا و ني رجاهنلل اح .ىنأ اذه لعج

 ىأرانمنمركلةريغودونجلا تارطعأ ى كلذ نوك-يل الاعب رابنالاو نيضرالا

 اهمسقءاش نإ مامإلا مي ريخيةونعةحرتفملانيضرألا هذه نأ هللا همحر فسوب وبأ

 :اهلهأدي ىفاهرارقإىف حالصلا ىأرو اهمسق ري مل نإ و اهودتتفا نيذلا نيمئاغلا نيب
 سيلورجارخ ضرأ ىهو كلذ هلف داوسلا ىف هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع لعف اك

 .مهيلع عضيو نوعيابتيو امنوئراوتي مه كلم ىهو مهنم كلذ دعب اهذخأي نأ هل

 ٠ نوقيطي الام كلذ نم نوفلكي الو جارخلا

 . اهيلع رهظ مجاعالا ضرأ نم ضرأ لك- جارحلا ضرأ دح نوكي أذإو

 -ةمذ مه ريص واهيلع مهحلاص وأاهلهأ ىديأباهاقيأو مامإلا اهمسقي ملف ةونع نوبلسملا

 الضرأنوكتامإوجارخلااهيلع عضوبال ىضارآلا نم عاونأ كلذ نم جرخيو

 : ىهو ةبرشع

 . باغتىب ريغ برعلل ضرأ لك(1)



 لد ةيسابعاا ةلودلا

 . اعوط اهياع ملسأ مجاعاألا ضرأ نم ضرأ لك ()
 .مامإلا اهمسقف ةونع نوذسملا اهياع رهظ مجاعالا ضرأ نم ضر لك (©)

 جارخلا شرا لع مالكلا كعب عوأ لك مح نييذسو .٠ نيعاعلا سا

 جارخلا ضرأ ىف رع هلعف اع

 داوسلا ضرأ سمي نمهليق نم لسرأ ةمونغملا ضرألا ىق هيأر رمعل حضتا أل
 مماردلا نم ةئيدم ريداقم جارخلا اهيلع فظوف بيرج مبرر. . .ر... تغلبف
 نم فاتت ةفيظولا هذهو كلذل امهلءرأ ناذللا نايودنلا ىأر امسح ةدعطاو

 نامهرد هيلع ريعشلا بيرج ةفيظو اهاقأت بيرجلا ىلع مارد ةريشعل نيهرد
 ىرخأ قةيناهثوةياورىف مهاردةرشع هيلع لخنلاو م ركدلا بيرج ةفظو اهرثكاأو

 مهرد وأ مهأ رداع رأ ةطاحلا بيرجو مهارد ةثالث هيلع رضخلا بيرج كلذ نيبو

 مهاردةتسبصقلا بي رجو هارد ةسمخ نطقلاو مسمسلاو ةبطرلا بيرجو نيفقو

 . مرد )0 رءءءزللل ماعب ربع ةانو لبق تغاب داوسلا ةيابج نإ لاق

 ةيابج طسوت» نوي انركذام ةيابج+لاو انهدق اكةحاسملا تناكاذإو لوقأ
 ةبرجأى لعذخ وت تناكىتلامقلا ناز فق ريغ ةرورضلاب اذهو مهرد برإله بيرجلا
 ّآ |ريعش عوز ضراألا مظعم ناك اذإ الإ حاصيال اهنودب طسرتملا اذه نال ةطاحلا

 نوكيف ,ه ردا 4٠ ..ر...قارعلاا ب جريع نإ هيذادرخ نيا لاقو . ديعب وهو

 وبتعي ل هنأ دب الو موهفملا نم برقأ وهو مهرد مروو بيرجلا ةيابج طسوتم
 ىهو كاملا عارذب نيتس ىف اءارذ نيتسل مسا بيرجلاو حمقلا ةب رجأ كللذ ىف

 فصنو ةبرجأ ةثالث لكف ما٠.8 بيرجلا ةحاسم نوكست ريسكتلابو هالرالا/

 لاضفملاةداعسلا بح اص باك ىفهانيأر ام ىلع انه هبقن نأ دب الو . ىرصم نادف

 نعىوردهنأت ةيرصملا ىطارالا ىف ةيعرلا ماكحالاب موسوملا اشاب نينرأ بوتءل

 كلملا عارذ نأ نظو كلملا عارذب نيتس ىف اعارذ نيتسل مسا بيرجلا نأ ةمادق

 ةبرجأ ةعبرأ لك نأ هل جاتا ىذلا ىاسحلا أطخلا ىف عقوف ءادوسلا عارذلا ىه

 هرك ذ 5 نيعارذلا ني افالدخا كانه نأ عم أيرصم انادق لداعت بيرج 1.( و

 ارذلا ىلع ديزت كلملا عارذ نإ لاق ثيح ةيناطاسلا ماكحالا هباتك ىف ىدرواملا
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 ه/؛.واعارذىأ ارشعو انمثو اعارذ نوكستف عيصأ ىو عياصأ سمخمب .ادوسلا:

 نوكستفم /؛ ىه نيءارذلا نيب ةبسذلا نأ اشاب كرابم ىلع موحرملا ةمالعلا ققحو
 ماا نيمدقتملا ربدقت نم اذه هل جتن دقو . داوسلاب اعيرو اءارذ كلملا عارذ

 ءادوسلا عارذلاب ه.. و راجتلا عارذب عارذ ةئامعبرأب ريكالا مرهلا ةدعاق

 وهو سرب را//ناقرلانأذه جرخم ه١ و ؛.. ىلع مرهلا ةدعاق راتمأ ةمسقبو

 . ءادوساا عارذلا لوط وهو س 4+ ربو كلملا عارذ لوط.

 ١6 احق ةعوررملا نادفلا ةيرض نوكت افادف بيرج مرو لك ناكاذإو

 . رع هآر ىذلا فظوملا جارخلا وه اذه امهرد

 هلعج ثيحجارخلاسمأهنع هللا ىضر رمع هررق ام هللا همحر فسوي وبأ ري م
 روهجةحاصماوأراذإ ءافاخلل زوجي لب هدع ىتأي نأ اءزال ارمأ ةدودحم ةفيظو
 ىجارخلاب معلا لهأ فسوي وبأ رظان دقو اهيلإ اولدعي نأ ةمساقملا ىف نيعارزلا
 تيب ىلعر رضويفةامسم رهارد رأ ىمس٠ ليكي جارخلا ديدحت نأ ىأرف سمآلا اذه
 فتك,مل اشحاف اصخراصيخر ناك نافماعطلا ةفيظر امأ. جارخلا لهأىلعو لاملا

 ملودونجلاكلذي وهي مو مهنع طحلاب اسفن بطي ملو مهيلع فظو ىذلاب ناطلسلا
 لضفتسيام كرتباسفن ناطاسلا بيطبال اكحاذ ءالغ ناك نإو  روغتلا هب ندشت

 كلذكر دحاوسعأ ىلع ناموقيال هللا ديب ءالغلاو صخرلاو كلذ نم جارلا لمأ:

 ةياغوملاظتلا وهف مهنيبامفجارخلا لهأ لعل ديام امأو : لاق مث . مهاردلا ةفيظو

 لهال ىنعأ الو لاملا تيب ىلع رفوأ ايش دجأ لو لاق مث فيعضلا ىلع ىوقلا:
 مهتالوباذعنم مهل ىنعأ الو ضعب ىلع مهضعب لحو مهتيب ايف ملاظتلا نم جارخلا

 اهف ملاظالا نم جارخلا لهآلو اضر ناطلسلل اهيف ةفيفخ ةلداع ةمساقم نم مطامعو

 ةطنملا لمع نم مساعي نأ ىأر دقو . لضفو ةحار ضب ىلع مهضعب لمحو مهني

 فصنو س مخ ىلعف ىلاودلاامأو هنم ميسلل نيسمخ ىلع !ءيمج داوسلا لهأ نم ريعشلاو

 عبرلا ىلعف فيصلا لالغامأو ثاثاا ىلعف نيتاسملا و مركلاو باطرلاو لخنلا امأو

 مث راجتلا نم عابي هم ءىث مهيلع رزحي الو كلذ نم ءىث ىف صرخلاب ذخؤي الو.

 ىلع لمح اهيف نوكيي ال ةلداع ةميق كلذ مرقي وأ كلذ نامثأ ىف تامساقملا نوكك

 ىأ كلذ نم مهم زلي ام مهتم ذخؤي م . ررض ناطاسلا ىلع نوكي الو جارخلا لهأ“



 ١ ةيسابعلا ةلودلا

 مهنيينملا ةمسقو عيبلاناكن إو ٠ مهب كلذ لعف جارخلا لهأ ىلع فخأ ناك كلذ

 ةمخ نودام ءافعإ فسوب ىنأ ىأر نمو . مهب كلذ لعذ فخأ ناطاسلا سو

 ةفين>اب أهخيش كلذ ىففلاخو لطو .٠٠ .وأ عاص م. . ىهو جارخلا نم قسوأ
 . هللأ همحر

 سبح الو طسولا نم هسايدو ماعطلا داصح نوكي نأب فسوي وبأ راشأ دقو

 ردايبلا ىلإ عفر سايدلا نكمأ اذاف سايدلا نكميام ردقب الإ داصحلا دعب ماعطلا

 ريطلاو ةراملاو ةركالا هب بهذت الل هحاو اموي سايدلل هناكمإ دعب كرتي الو

 هسايدف ذخأاسادكأ ريصوردايبلا ىلإ عفراذإو . جارخلاب كلذ رضيف باودلاو

 هسيح ىف ناف ساديال ةثالثلاو ني رهشلاو رهشلا ردايبلا ىف راصاذإ ماعطلا سدحب الو

 ثرحلاو ةرامعلا رخأتت كلذيو جارخلا لهأ ىلع ناطلسلا ىلع اررض ردايبلا ىف

 ررزحلا صئاقنب نوذخؤيم# ارزح مويلع رزحت الوردايبلا فام مهيلع صرخ الو

 ٠ مهعسأت ىرذو ماعطلا سيد اذإو دالبلل بارخو جارخلا لهال كاله اذه نإذ

 ةقزنالو نافتحا الو ىدم رجأ الو لماع قزرب جارخلا لهأ ذخؤيالولاق مث
 جريفلا روجأ الوسيطارق الو فضح نمثمينمذخأي الوناطلسلا ماعط ةلوح الو

 ىوسةيئان ال وةمسق الوكلذ نهءىث ىف مهيلع دحألةنؤم ال,نيلابكلا وأ الو

 ةمساقمى لع نابتالان وعساقي ونامتألا نمش نوذخأي الو ةمساقألا نم افصو ىذلا

 الوةمساقملا ىفةعيطقلا نم تغصوام ىلع اهنمثمسقيف عابت وأ اليك ريعشلاو ةمطنحلا

 مهنم لجرلانأ ىذان هاقتجا_لا ىفامردؤي ماردل اجاور هنومسا دقام مودم ذيخ وب

 اهفرصو اهجاور اذه لاقيو ةفئاط اهنم عطتقيف جارخلا ىف امدؤيل ماردلاب قأي

 لهأنوميقي مهنأ ىنخاب هناف هلجر ىلع ماقي الو جارخ مارد ىف لجر برضي الو

 مموديقي ورارجلا مهيلع نوقاعيو ديدشا برضلا مهتوبرضيو سمشلا ىف جارخلا

 . مالسإلا ىف عيفشو هللا دنع ميظع اذهو ةالصلا نم ميعنمب امب

 جارخلاةءابج ىلوي نمر أ ىف ًاريثك ققد هللاهحرفسوبانأ نأ ىرتكلذ لجأ نم

 علطبالاغيفع ىأرلا لهال ارواعماملاعاميقذكلذ لإ و نوكي نأ همامإ لع راشأَ

 ةنامأنم ىدأو قحنم ظفحام م“ال ةمول هللا ىف ىاخ الو ةروع ىلع هنم سانلا

 هتداهش زوج توم ادع ايف هتاةبوةعف اخ كلذريغ نمهب ءعامو . ةنجلاهب بستحا»

 قلل
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 نميفنوطاتال مارأدق و: لاق مث. كح نإ كح ىف روج هنم فاخي الو دبش نإ

 .ةيابجو نيملسلا باقر هالو امايأمدحأ باب مهنم لجرلا مزل اذإ جارخلا نولوي
 ريغبال وة رطةماةتسأب الو قافعالو ةيحانةمالسبافرع نركيال هلعلو مهجارخ

 . مط ارهتحت الو هلمع لها افرسع نركيال نأ تيلو نم ىلإ مدقتو : لاق مث كلذ

 ءاصق:سالاو َةدشأ نهفرط. ه وشي نيللا نم اب املج رهط سيو نكسل مهب امدةسم الو

 لدعلاو رد..اقلاىلعةظاغلا ءرسلل نيالاو ماع ب جيالام نولمحو اويلظي نأ ريغ نم
 ى1و.لاق: سانلا نع وفء''و ملاظلا ىلع ةدشلاو مولظملا ىفاصنإو ةمذلا لهأ ىلع

 لدي.هنع لدي مث هريغ ىلع كلذ كراثبإ كبلق نما لعوكلدب ترمأ نإ وجرأل

 ءاش نإ تروم ,كرجأ كليتكي نأو كنود للاءذخأي نأ فلاخع هزم فلاخ وأ

 ةعين مهقانعأىف ناويدلا لهأ .نمدنجلا نم اموق هتيلوىذلا ىلا ولاعم ريصتلو . هللا

 ن*مهيلع ميقازرأ ءارجإب سصأتوكتيعرلظآالنأ كحصن نمنإف كل مصنلا ىنع

 . هارس ايف امهرد جارلا نم مهيلع ىرجت الو رهشإ ارهش مهناويد

 مهفدعو سأنلا َظ نم مهيشاوح ,ةالولا نم لصحمي هن أ هغاب ايف كلذ دعب ملكت مث

 جار لال هأ ر ذل اسالك كلذ مسح نأهنم باطر هياع هبنو مهام نوف ممدخأو

 . ءقلأ صقنو

 قلو, .:4 فافعااو حالصا' لهأ نم اموق مامإلا ثعبي نأ هلكاذه عم ىأرو

 امىلعهويج فيكو جالا ىف ب اوامعامو لامعلا ةريس نع نولأس هتنامأر هنيدب
 ارذخأممصو هكدنع كلذ تبث اذإف رقتسارجارخلا لهأ ىلع فظوام ىلع هب اورمأ

 ىح لاكلاو ةءجوملا ةبوقعلا دعب هردؤي ىتح ذخاللا دشأ كلذ نم اولضفتسا ام

 . ملظلا زم جارخلا ىلإ و هب لمعام زك نإف هيف مهيلا دهع امو هب اورمأ ام اودعتيال

 ةعجروملا ةبوقءلا مهنم دحاوب تللحأن إو هريغب سأدق هنأ ىلع لمح امنإو فسعلاو

 اؤرتجاو جارخلا لهأ ىلعا ودعت مهب اذه لعفت مل نإو فاخو قتاو هريغ ىبتنا

 لماسعلا نم كدنع مص اذإو مهيلع بحال اب مدخأو مهفسعتو مهلظ ىلع

 ..ثبخوأ ىلا نم ءىث زاجتحاو كتيعر ىف كل ةنايخو فسعو ملظب دعت ىلاولاو

 ررمأنم اًميش هدلقت نأو هيةناءتسالاو هلاعتسا كيلع مارك هتريس ءوسوأ هتمدط

 . كرمأ نم ءىث ف هكرشت وأ كتبعر
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 ضراآلا لبقت

 سانلا ناكو هءفدي مولعم ردق لباقم هسفنل هذخأو جارخلا لصحتب اليقكىأ

 لبقتا اديفتيو لاملا ليجعت ناطاسلا ديفتسيف ضرآلا هب نولبقتي ام نود ارتي

 تبأرو ديشرلل لاقف ماظالا اذهفسويوبأ هركدقو هلصحامو هءئدامنيب لضفلا

 .هتلايق ىف ناك اذإ لبقتملا ناف داليلا نم داوسلا ريغ الو اوسلا نم ايش لبقت الأ

 مذخأو مهلظو مهيلع بحيالام مهيلع لم جارخلا لهأ فدع جارخلا نع لضف

 ةيعرلا كالهو دالبلا بارخ هلاثمأو كلذ ىفو هيف لخداع مسيل مب فححيب امي

 الضفهيلبقتي امدعب لضفتسي هلعلوهتلابق ىفهىمأ حالصب مهك الم ىلاببال لسقملاو
 قمه هتماثاو ديدش مهل برضو ةيعرلا لع نمةدشب الإ كلذهنكمم سيلو اريثك

 بحيسيل ام جارخلا لهأ لائي مظعباذعو قانعألا ىفةراجحلا قياعتو سمشلا

 وفعأأمهنم ذخ وي نأ لجو رع هللا أ امن هنع هللا ىهت ىذلا داسفلا نم مهيلع

 لمح نأنمآ ال ىنال ةلابقلا هركأ امتإو . مهتقاط قوف اوفلكي نأ لحي سيلو

 كلذ رضيفكل تفصو امب مهلماعيف مهيلع بحيسيلام جارخلا لهأ ىلع ليقتملا اذه

ىث داسفلا ىلع قع سيلوجارخلا رسكتمف هوعد و اوريعام اوبر غيف مم
 عقي نل وم 

 ضراآلاقاودسفتالو ر) لاقت ضرآلا ىف داسفلا نع ىبندقهللا نأ ءىث حالصلا عم

 كله واهيف دسفيل ضرآلاق ىعسىلوتاذإوإ) لاقو (اهح الص[ دعب
 لسفااوثرحلا

 .مهنم ىرتشي ىدقحلا مهب مهلا نم كله نم كله امنإو (داسفلا بحال هللاو

 نممهيلع بجاوب سيلام جارخلا لهأ ىلع لحلاومهنم ىدتفي ىتح ملظلا مرابظإو

 لهأةبلط اذإ لبقتلا فسويوبأ راتخاو حصي الو لحال ىذلا رهاظلا لظلا

 نيمأ بيقر لِبقَملا لع فظوي نأ طرشبانيلع فخآ وه ١ ولاقو رصملا وأ ةيرقلا

 عقريملاولاو لبقتملا ىلإ راذعالاو هدارأنإ ملظ نم هعنمب ىح لاملا تيب نم هقزر

 هنافمهيلعبجاوب سيل امبوأ هب مه ةفاط الام مهلحنإ هلديعولاو ةيعرلا نع لظلا

 * هفا ءاش نإ هريغل ايهانو هل ارجاز كلذ نوكي هب دعوأ ام هل اوفف لمف



 ةيهالسإلا مهالا خعرات تارضاحم ١4

 جئاطقلا

 مهاعشب نزاتمملا ضعبل ضرالا نم مامإلا هحنع أم ىهو ةعيطق عمج عئاطقلا

 . ةيعرلا نم

 نه قطصاقارعلا متف نأ دعب هنع هلا ىضر رمع نإ: هللا همر فسوب وبأ لاق

 لجرلوأ دحأ دب ىف نكي ملام هتيب لهأو هتبزارمو ىرسكتل ناكام لك هضرأ
 ضرألاهذه نم هافطصأام ةحاسم تناكو برحهلاضرأب قحل وأ برحلا ىف لتق

 ةلزاع كلذو فسويوبأ لاق « عطقأ نا هذه مطقي رمعناكف بيرج 4و
 نم ىطعي و هنم زيمي نأ لداعلا مامإللف ثراودي ىف الو دحال نكي ملىذلا لاملا

 : ضرآلا هذه كلذكو هب يباح الو هعضوم كلذ عضيو مالسإلا ىف ءانغ هل نأك

 نم ددعإو هيصغ لاملا ةلزع اذهف رخآ عطقأو دحاو ّدخَأ نم امأو : لاق مث

 : ًادحاو ىطعأو دحاو

 قست تناك نإ ةيجارخ وأ ةيرشعاهلعحي نأ نيب ضرألا هذه ىف ريخع مامإلاو

 ضرأنءاضرأ نويدهملاةالولا هعطقأ نم لكو : فسويوبأ لاق . جارحلا راأ نم

 الفاهنم عطقي مامإلا نأ انركذىلا قانصالا :ملايجلاو برعلا ضرأو داوسلا

 هدب ىف وه نمىدي نم هجر الو كلذ درب نأ ءافلحلا نم مدع ىتأي نك لح
 ةلزنماذهفرخآاهءطقأو اضرأ دحاو دب نم ةال ولاذخأام امأت : ايرتقم وأ اًمراو

 نم ًادحأعطقي نأ هعسي الو مامإلل لحي الف « رغآ ىطعأو ادحاو بصغبصافلا

 هل بحي نحب الإ اًديش كلذ نم هدي نم جرخت الو دهاعم الو لسم قح سانلا
 هلزتاج كلذف شانلا نم بحأ نم هعطقيف هيلع هل بجو ىذلا كلذي هذخأيف هيل
 ىف ءانغ هل ناك نم لاما تيب نم زيحي نأ مامإللف لالا ةلزنم ىدنع ضرأآلاو

 حاصأ ونييلسلل ريخدتأ ى رب ىذلابكلذ ىف لمعيو ودعلا ىلع ىوقي نمو مالسإلا

 تيم ىلا قفائصالا نم بحأ نم مامإلا ابنه مطقي نوضرالا كلذكو مىمال
 كلذنإفمامإلا اهعطقي ىتح ةرامع الو اذ دحال كلمال اض رأ كري نأ ىرأ الو

 ىأرنمو . كتريخأام ىلع ىدنع عاطقإلا دح اذبذ ٠ جارخلل رثكأو دالبلل ريعأ
 ىةثؤالانم عاطقإلا بحاص مزايا ةيرشع لمجت عاطقإلا ضرأ نأ فسوي ىبأ
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 . ضرالا لمعو تويبلا ءاشو رابتألا رفح

 ٠ هركذ ىتألا تاقدصلا لام تيبل هدراو نوكي كلذ لجأ نمو

 ضرألا تاوم

 .ضرأاهارق ضعب قو احاص وأ ةونع تحتو ًادالب نأ ول : فس وب وبأ لاق

 ىهفىرقلا نم ةبرقل قفا رم تسيل ودحال ءانب الوةعارز رأ اهيلع ىربال ةريث

 اهب لمعي وهرجاؤي نأ هلو بحأ نمكلذ مطقي نأ مامإللو هل ىهف اهايحأنف ؛ تاوم

 مامإلا نإف تاوملا ءايحإ ىف هللا همحر ةفيثح ايأ هخيش فلاخ دقو « حالصلا هيف

 كلذ لاق امنإو : فسوي وبأ لاق« مامإلا نذإب الإ ايحأام ىحنا كلميال لوقي

 . سانلا عزانقي اليك ةفينح وأ

 ىف تناك نإو رشعلا اهنع ىدأ رشعلا ضرأ ىف تاوملا ضرالا تناكاذإو
 هحناك ةانق اهل طينتسا وأ ارب اهل رفتحا نإو جارخلا اهنع ىدأ جا جارخلا ضرأ

 . جارخ ضرأ ىهف جارحلا ءام املإ قاس نإ ان رشع ضرأ

 ةلطعم مهضرأ تيشو اوداب برحلا ضرأ نم موق امبأو : فسوب وبأ لاق

 رشعلا امنع ىدأو اهايحأو لجر اهذخأف ىوعد الو دي املع دحال فرعي الو

 . هدب نم اهجرخم نأ مامإلل سيلو هل ىبف جارخلا وأ

 .ناكاذإ تارفلاو ةلجد ىف رزجلا نم فشكتي ام تاوملا ضرآلا نم لعجو

 رضيال أ طرشب هل ىبف اهفعرزو ءاملانم اهتصق.ابقصالت ضرأ وأ ةريزج لجرل

 مطقو اهياعتاينسلاب رضب جاطبلا نم ليوعام كلذكو نفسلار يسب الودحأب كلذ

 هنوكي الأب طورشم كلذ لك ماجآلا نم ميوعام كلذكو بصقلا نم امام

 امم روهجلا قافترا قوقح ىلع ةظفاحملا نإف قفترم وأ دي وذ وأ كلام ضراللل

 :عضومب كلذناك اذإ ةلجد ىف بورغلا ءاشنإ نم مم ىتح ء فسوي وبأ هيف دكأ

 وهف ةئيفسهب تبطعف اًدْيُش كلذ نم لعف نمو ةلجد ىف رمت ىتلا نفسلا ريس رضي

 .ىحنو مدهف هب سمأ الإ كلذ نم اًئيش ماهإلا كرقي الو : فسوب وبأ لاق نعاض

 دحال سيل نيملسملا قيرط ةلزنمي امه امن] ةلجدو تارقلاف امظع آر ا ىف نإف

 .نأ ىرأ دقو نض بطاع كلذ, بطعف اًءيش هيف ثدحأ نف اًثيش هيف ثدحع نأ



 ةيءالسإلا ممألا خيرات تارضاح ١

 ةلجدفف اًميشبورغلا هذه نم عدم الو كلذعبتتي ىت- ًانيمأ ةقث الجر كلذب لكوي

 ىلع هلهأ دعوتو هاحتن الإ هنم اهيلع قوختيو نفسلاب رضي عضوم ىف تارفلاو

 اهعاونأ ف التخا ىلع ءايملا ىفاليوط رلكتو .امظع ًارجأ كلذ ف نإف هنم ءىث ةداعإ

 | . اف روهجلا قوم>و

 ةمذلا لمأ ةبزدج جارخلا درأو» نو ىباثلا دروأملا

 هذهو سودرلا ىلع ةيزجلا ةيبرعلا دالبلا ريغ ىلع مهتباغ دعب نوءلسملا عضو

 نولخدياونوكي مل مهنأ كلذو ٠ مهنعودعلا عفدو ةياهلا نيذسملا نم اهلباقي ةيزجلا'

 ريغ نم هب نيعتسا نم نأ ةيرمعلا ننملا نم تيأر دقو مهبورح ىف نيدلسملا عه

 ةعبب رزب نمر لا دبعنأ ةرجلانم مم ةنسثداو>ىفىربطلاىور . ةيز> عقدي الةلما

 ءازابىف] هللاقف زاري روش ةكامهاتأبابلاهتفل ناجيب رذأنمهجوت الر معد'وقدحأ

 نألقعلاو بسحلا ىذل ىغِيَني سيل باس>أ ىلإ نو.سفنيالةفلتخم ممأ و بلك ودع

 بيرق بسحلاوذول وصآلاوباسحالا ىوذ ىلع مهم نيدتسيال و ءال ؤه لاثمأ نيعي

 ىلع متيلغ دقن 1و نمرآلانءالو ءىث ىف حيقلا نم تسلو ناك ثيح بسحلا ىذ

 انتي زج وكل وانل هلاك راب كعمىوفصو مكي دي أممىدي ووكنم مويلا !نأفىتمأو ىدالب

 لاقف . مكودعل انونهوتف ةيزجلاب انولذت الف نوبحت امب مايقلاو مكل رصنلا كيل1

 كلذ لثمم هيماَذ ورمع نب ةقارس ىلإ راسف هزل هيلإ رسف لجر قوف نمحرلا دبع

 ءازجلا نم ديالو هيلع مادام اذه ىلع كعم ناك نميف كلذ تابف دق ةقارس لاقف

 نءيقو نيك رشملا نم ودعلا برامح ناك نمءؤ ةنسراصو كلذ ليمن ضهنءالو مكقي نم

 ةقارس بتكو ةنعلا كل: ةيزج مهنع عضوتفاورفنتسي نأ الإ ءازجلا هدنع نكي مل

 : اياتككلذب ةقارس مهل بتكو هتمحو ه زاجأف كللذب باطخلا نب رع ىلإ

 : فسوي وبأ لاق : ةيزجلا ىمأى كاذ ذإ نييلسملا ةركف ىلعه سنأتسي ام اذهف

 ةصاخ ناري لهأو باغت ىراصن الخام ةمذلا لهأ عيمج ىلع ةيجاو ةيزجلا نإ.

 الو نيكسم نم ذخؤت الوناييصلاوءاسنلان مدلاجرلا مهنم ةيزجلا هيلعبجي ىذلاو

 ريبكخ يش نمالو بهار نمالو هل لامال دعم نم الو لعالو هلةفرحال ىبعأ نم:

 ةاكزمنغلا و ربلا و ليإإلا نم ةمذلا لهأ ىثاومىف سيلو : هل لام الو لمعلا عيطتسيال:
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 ىلع «غو نيرسوملا ىلع امهرد هره تائف ثالث ةيزجلا فسوب ونأ ردق دقو

 . لاملا ىلع ؟مو نيطسوتملا

 ةهذ لهأب قذرلا ىفمدقتت نأ هللا كدي أن ينم ملا ريمأأي ىغبقي و فسوب وبأ لاق مث

 اوذورالواولظيال تحمل دقفتلاو لسو هل آو هياع هلا ىلصدمم كمع نباو كيبن

 . مهيلع بحي قع الإ مهاومأ نم ءىش دخؤي الو مهتقاط قوف اوفاكي الو.

 رع لع !ذدكسم . ةفعاضم نيدلسملا ةقدص مهنه فخ تف باعك ىب ىراصن امأ

 . هزع هللا ىضر باطخلا نإ:

 منيد ىف تازايتمالا نم ةءذلا لهآل حتماع ىلع فسوي وبأ ملك دقو

 ءادأ ىف ةمذلا لهأو نيملسملا نيب ماصلا ىرجدق ناكهنإ لاقف مهعيبو مهئانكو

 مهلاو:ةحنأ ىلع واهجراخ الوةئيدملا لخاد مهئانكال ءمهعيب مدهتالأ ىلعةيزجلا

 مهدايعأ فناباصلاب اوجرخم نأ ىلعو مودع نممه أوان ن٠ اولناقينأ ىلعو مءامد

 اوثدحي الأ ىلع مهنيب حاصلا ىرجو طرشلا ذه لعةيزجلااودأف مهنع اربذي نأ ىلعو

 عيبا تكرت اذهلف اذه ىلع اهاقأالإ ةريحلا واهلك مالا تحتتفافةسينكال و ةعيءانب

 ةفاتخلا ملاقالا ىف ةمدلا له الدار قا:ءاطعأام خي رات صتقا مث.مدجت لو سئانكلاو

 ادهاعم لظ نم) لاق هنأ مل-وهيلع هللا إص هللا لوسرنع ىوروطورشلا هذه نم

 هنعشاىضر باطخلا نب رعدب ملكت اف ناكو (هجيجحانأو هتقاط قوف ءفلك رأ

 مهىفوبنأل و هيلع هللا لصنلا لوسرةمذب ىدعب نم ةفيلخلا ىصوأ هتافو دنع

 ٠ مهتقاط قوف اوفاك- الو مهئارو نم لتاقي نأو مدهعب

 روشعلا جارخلا دراوم نء كلاثلا دروألا

 رعدهع ىفتثدحارنكلو م ركل"انآرقلا اهركذىتلا دراوا ا نم روشعلا نكستمل

 اراجت نإ هيإإ بتكىرعشالا ىسومابأنأك لذ ببسو هنع هلا ىضر باطخلا نبأ

 ربعهيلإ] بتكف رشعاا مهنم نوذخأ يف برحلا ضرأ نوثأب نيململا نم اتليق نم.

 نمورشعا فصق ةمذلا لهأ نم ذخو نيملسملا راجي نم نوذخأب امك مهنم تنأ ذخ

 نيتئام تناكاذاف ءىث نيتئاملان وو اميف سيل و امهر دامه رد نيعب رأ لك نم نيءلسملا

 ءاروبرلالهأ نم م وقجبنم لهأ نأ ىورو' هباسحبف دا زامو مارد ةسمخ اهيفف»



 انرشعتو ًاراجت كضرأ لخدن انعد هنع هللا ىضر باطلا نءرمع ىلإ اودتكر حبلا

 اوناكفهي هيلع اوراشأ كلذ ىف ملسو هيلع للاىلص هللا لوسر باحصأ رمع رواشف

 هقارعلا رودع ىلع ىدسالا ريدحن هايز ثعبو . برحلا لهأ نم رشع نم لوأ

 برها ل هأنم اهنم د رباموةصاخ ةراجتلالاومأب رورملا ىف ةنسكلذ راصف.ماشلاو

 كلذل و تاقدصاليبس هليدسف نيبلسملا نمدريام امأٍجارخلا ليس هليبس ةمذلا لهأو

 . هنيع ىف قدص ىدي ىف ىذلا لاما اذه ةاكز تيدأ دق ململا لاق اذإ

 مممأتو نبدلاو حالصلا ل هأن م اموق روشعلاىلوت نأ تيأر : فسوي وبأ لاق

 بجياءرتكأ مهتم نوذخأيالو موملظي الفي مهنولماعي امف سائلا ىلع اودعتي الأ

 لهو ميياع رع نم هب نولماعي امر مم دعب دقفتت مث مه هاتعسرام اولتعنإو مهلع

 حصي امب مهتذخأو تبقاءو تلزع كلذاوامفدق !وناكن إف هب اورمأ دقام نوز واحي

 ىلإ اوهتنا دق اوناكنإو هياع بحي امم رثكأ هنم ذوغأم وأ مواظمل مهلع كدنع

 ىمكناف مهيلإ تنسحأو كلذ ىلع مهتبثأ دهاعملاو مسملا لظ اوبنجتوب ارمأ ام

 ةيعرلا فه, هرمأت امب ىدعتلاو لظلا ىلع تبقاعوةنامالاو ةريسلا نسح ىلع تبثثأ

 مهتم و ىدعتلاو لظلا ةدواعم نعملاظلا عدتراو هحصنوهناسح] ىف نسحما ديزي

 . ةميقلاب ضعب ىلإ اهضعب لاومألا اوفيضي نأ

 جارخلا لأم تدب في راصم

 ةلددلاةيلام ةءاعد وه ثالثلا دراوملا هذه نمان ركذ ام نوكستي ىذلا جارخلا

 ماهإلاىريام بسحب لاصملا هذهو هلك روهمجلل قح هنآل ةماعلا حلاصملا هفرصمو

 : ىهو ةفياخلا ةلسأ ىف اهدورول اهضعب فسويوبأ ركذ دقو

 ىلاو ىلع ىرجيف : فسوي وبأ لاق لامعلاو ةالولاو ةاضقلا قازرأ  الوأ

 هيلع رجأف نيلسملا لمع ىف هريصت لجر لكو لدتحيام ردقب اهيضاقو هنيده لك
 ةقدصلا ىلاو الإ ايش ةقدصلالام نم ةاضقااو ةالولا ىلع رجتالو مهحلاه تيب نم

 ام ناصقنلاو ةالولاو لاملا وءاضقلا قازرأ ىف ةدايزلا امأف « اهنم هيلع ىرحب هناف

 نأتي أر نمو تدز هتزرفف مهمتمهديزتت نأ تيأر نمو كيل] كلذف مهيلع ىرحي

 هللا نأتيأرام لكو كياعاعسوم كلذ نوكي نأوجرأ؛ تططح هقرز نه طحت
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 نيالا مظعأ كلذب كل وجرأ ىنإف هرخؤت الو هلعفاف ةيعرلا ىمأ هب ملصي ىلاعت

 .باوثلا لضفأ و

 نم ثاريم هيلإ راص اذإ ىضاقلا ىلع ىرحي اهف هيأر نع ديشرلا هلأس دقو

 مهعايضب موقي نم هلبق نم لكويو هيلإ ريصيىذلا نهمثاه ىنو ءافلخلا ثيراوم
 ايق نوكيل لاملا تدب نم هقزر ىضاقلا ىطعي ام] لاقو الس باجأف محلامو

 .تراصاذ] عيضولاالو فيرشلا لام نه ذخأيالو ريبكلاو ريغصلاو ىنذلاو ريقفلا

 امأ نيدلسأا لام تيب نم قازرألاةاضّقللى رحت ءافالا لوت لو ًاقزر هثيراومهيلإ

 قزرلا نم مهلع ىرجيف اب مايقلاو اهظفح ىف ثيراوملا كلشي مايقلاب لكوب نم

 ءانمالاو ءالكولا هلك أيو هب بهذيف ثراولا لام فحم الفميف مام لمتحيام ردقب

 لمعامفيكو عنص امب ىلابيملعأ هللاو ةاضقلا نم آريثك ن ظأامو اكلاهثراولاق بيو
 - مهنمىلاعتهقلا هقفونمالإ ثراولا اوكسارمو يلا اورقفينأ مهعم نمرثكأ ىلابيالو

 . ركسعلا تايترم ىهو دوتجلا تارطعأ انام

 اوناكنيذلادونجلل ةنيعم تابترم لسو هل ]و هيلع هللاىلص ىنلا ةايح ىف نكي ملو

 ايفو نومنغي ام سامخأ ةعب رأق رم امنوذخ ايا وناك ام ] و نيم! دارفأ عيمجنم نوفل أَ

 ركيوبأ ىلو انو« زيي ضرأك اهاهأ ىديأ ىف تيقبأ ىتلا ىضارآلاجارخنم دري

 نم ريخ هيف ةوسآلاف شاعماذهالئاقءاطعلاف مهنيبىوسر سائلا ىطعأ هنعهتلا ىضر

 ءاطعلا مسقو ركب ىنأ ىأرريغ كلذف ىأر هنء هللا ىضر ربع ىلو ايلف ةرثألا

 -هلو الإ دحأام وه الإ هلإال ىذلا هللاو :هصتب هلوقاذهو قيسالاف قيسألا الضفم

 هيفانأامو كوام دبع الإدحأن م هيوحأ دحأ امو هعنموأ هيطعأ قحلاملا اذه ىف

 هللا ىلص هللا لوسرنمانمسقو لجو زعهللا باك نم انل زانم ىلع اننكل وك دح أك الإ

 هرتانغو لجرلاو مالسإلا فهمدقو لجرلاو مالسإلا ىفهدالتولجرلاف لسو هيلع

 ءاطعلا ضرف دعاوقلا هذه ىلع ءانب . مالسإلا ىف هتجاحو لجرلاو مالسإلا ىف

 - : ىنأي م تايترملا تناكف

 سايعلا ةمعلو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا جاوزآل مرد 21

 .نيسحلاونسحلامه. قحلأو راصنالاو نيرجاهملانمآرش دهش نلا ع ه...

 ديز نب ةماسأ مهيقحلآودبشي مو ردب لهأ مالساكهمالسإ ناكنملا < 0.



 ةيمالسإلا ممآلا خيرات تارضاحم ك6

 . ةءاس ىلأ نب رمهك راصنالاو نيرجاهملا ءانيأ ضعبلو ريع نب هللا ديعل م..٠

 را راصنالاو نب رجاهملا ءانبال م...

 9 لهالا م...

 سانلا رثاسل نء. و ع...

 راصن الا, نيرجاهملا هاسقل #..ز س..و و..و هيث

 /...وم١٠.٠و ة.٠.. نيبام ءاطعلا ف ىرقاارشويجلا ءارمال ضرفيناكو

 اذإ سوفنملل ناكو روءالا نم هب نوموقي امو ماعطلا نم مهحلصيام ردق ىلع

 هداز غلب اذإف 7.٠ هب غلل عرعرتاذإف مارد ١٠١ هعأ هتحرط

 ةنسلا سأ ر لع مهءاطع نوضيقبو نيقزترملا ءامساهيف زجست ناوبد ءاطعلل ناكو

 هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع وه ناويدلا اذه دجوأ ىذلاو هيف دراو وه اهسح

 ةمالا نم ريثكل غتشي نأ ىلإ ةيئدملا مهترطضأو ةجاحلا نع سانلا رثكاملو

 شيجلا نء ةءالا ةجاح هب موقتام ىلع ناويدلا رصتقا عئانصلا نم داهجلا ريغب

 شيجلا عم بهذي نأ داهجللهبح هوعدب ناويدلا ىف اةزترم سيل نم ضعب ناكو

 ىشويجلا عم نو +رخوروغثاانومزالي ني ريثك اوءاكواعوطتماذهنومسي و عنعيالف

 امرا حالصإو راهنالا ىرك - الا

 ماظعلا مرامنأ ىركىإ داوسلا لهأ جاتحا اذإو هللا همحر فسوي وبأ لاقو

 لهأ نمو لاسملا تيب نه هقفالا تناكو مهل تيرك تارفلاو ةلجد نم ذخأت ىتأ

 جارخلا لهأ ىلع هلك كلذ لمحب الو جارخلا

 مهيتاسو مهءاطرو مهو ركو مهعرازمو مبضرأ ىلإ امورحب ىلا راجالا امأو

 ءىث كلذ نه لاملا تيب ىلع سيل ةصاخ مهاع اهي ركف كلذ هيشأ امو مهلقايمو

 نم اهريغو تارفلاو هلجد ىف نوكن ىتلا تاديرعلاو تاينسملاو قولا امأو

 نم جارخلا لمحأ ىلع لمحيال لاملا تيب نم هلك اذه ىلع ةفنلا نإ ماظعلا رابنالا

 نمهياعهةفنلاف نيملسملا عيمل ماع رم أه نال ةصاخ مامالا ىلع اذهةحاصم نآل ءىث كلذ

 ىلع كالذ نم ررضاا لخدي امت ]و هبشو اذه نم نيضرالا بطع نآل لاسم لا تيب

 هيلع بحي امب كلذ ىف لمعي هللا فاخم لجر الإ كلذ ىلع ةقفنلا ىلوي الو جارخلا

 لحال اب كلذ لمعي و كنوخ نم لوقت الو هبهذم تدمحو هتئامأ تفرع دق هللا
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 ةفوخلا عضاوملا عيضي وأ هعم نمو هسفنل لاملا تيب نم لاملا ذخأي هعسبالو

 تالغلا نم سانلل ام قرغتف رجفنت ىنح هب اهمكحي ًاًثيش اءاع لمعي الو اهلمهيو

 عضاوملا هذه ىف كيلإ و هي لمعي ام فرعتي نم هجو مث مآرقو مك زانم برختو
 بيسلاامو رجفتامو لمعلا ىلإ جاتحي دق امم اهيلع لمعلا نمكسمي امو اهنم ةفوخلا

 بيدأتو راكنإو مذ وأ هرمالدمح نم هنع رمخلا كنتأب امسح هلماع م“ هراجقتاىف

 اذاف ةفرعم و ةريصب مهل نم ةطساوم اهعفن نم تبئتلا دعب عرتلا رفح ًاعبار

 هقفنلا لمحالو لاملا تيب نم ةقفنلا لعجو عرتلا كلت رفح ىمأ كلذ مامالانيبت

 بهذي نأنم ريخ اوزعي نإو اوبرخي نأ نم ريخ !ورمعي نإ مهناف دلبلا لهأ ىلع
 اوزجعيو ملام

 نينوجسملا ىلع ءارجالا  اسمءاخ

 ءىثث هل نكي مل اذإ محلا- لثم ىف ناك نا دبال مهنع ديشرلل لاول ًاياوج لاق
 تيب نم وأةقدصلا نم هيلع ىر< نأ هند هب مشب ءىث هجو الو ناءال هنم لكأي

 ثدي نم ىرجت نأ ىلإ بحأ + كيلع مسوم كلذف تلعف نيمجولا ىأ نم لاملا

 نم ريسأللاو لاف كلذ الإ عسل و لحال هيإف هتوقيأ» مه:مدحإر لك ىلع لاسم لا

 دق ملم لجري فيكسف هيف مركحي ىتح هيلإ نسحبو معطي نأ دب ال نيكرشملا ىرسأ

 لزتمولهجلاوأ ءاضقلا هيلإ راصامىلع هلمح ام]واعوج تومب كرتي بنذأو أطخأ

 ءاتقلا مهتوسكو مهءدأو مهماعط ىف ممتوةيام نوجسلا لهأ ىلع ىرجت ءافئخلا

 هلعف مث قارعلاب ههجو هللا مرك بلاط ىفأ نب ىلع كلذ لعف نم لوأو فيصلاو

 هدعب نم ءاغاخلا هلعف مث ماشلاب ةبواعم

 متارد كاد ريصو مهءدأومهءامطف مهتوةياع محل ريدقتلاب رف: فسوب وبأ لاق

 ةالوه.بهذ زيخلا مهيلع تي 6-0 نإ كنافمهيلإ كاذ عفدو : رهش لكف مهياع ىرن

 ءاهمأ تدثي ؛حالملاو ريخاا لهأ نمالجر كلذ لوو هذ ةوالجلاو ماوقلا و نجسلا

 ًارهش مهيلإ كلذعفديو هدنع ءامسالا نوكستو ةقدصلا مهيلع ىر# نم نجسلا ف نم

 قاطأ مهنم ناك نف هدب ىف هيلإ كلذ عفديو لجر لجر مساب وعديو دعقي رهشب
 دحاو لكل رهشلا ف مارد ةردع ءارجالل نوكيو هياع ىرجبام در هليبس ليخو

 ءاسكو صيق ءادشلا ىف موكا و هياع ىرجبنأى] جاتح نجسأ ىف نملك سولو



 صيق ءاتشلا ف نوتوسكو كلذ لكم ءاسفلا ىلع ىرجيو رازإو صيق فيصلا ىفو

 لسالسلا يف جورخلانع مهنغأو ةعنقمو رازإو صيققت فيضلا ىثو ءاسكو ةعاقمو

 اًرطخأو اوينذأ دق نيملسملا نم موق نوكي نأ ميظعاذه ناف سانلا مهيلع قدصتي

 كرشاالهأن ظأامونوقدصتي لسالسلافن وجر اوبقهيفمام مهياعهللا ىضقو

 لهأب اذه لعفي نأ ىغبني فيكف مهيأ ىف نيذلا نيدلسملا ىراسأب اذه نولعفي
 عوجلادهجنمهيف مهام نوقدصتي نسال لع ورخلاىلإ اوراصامت]و ؟ مالسإلا

 ممرمأ دقغتف بو:ذل نمر عي ل مدآ نبا نإ واو يصي مل ابرو نولكأيام اوباصأ امبرف

 لسغ ةيارقال و ىلوهل نكيملو مهنم تام نمو كل ترسفام لثم مهيلع ءارجإلاب رمو

 تاع امبر هنأ تاقثلا هب ىنربخأو ىنغلب هتاف نفدو هيلع ىلصو لاملا تيب نمنفكو

 ىت>و هنفدىفملاولا مأتسي ىتح نيم ويلاوأ مويلانجسلا فثكف بيرغلا تيما مهنم

 نفديف راقملا ىلإ هلمحي نم نورتكيو نوقدصتي ام مهدنع نم نجسلا لهأ عمج

 . هلهأو مالسإلا ىف اذه مظعأ اف ةالص الو نفك الولسغالب

 (نيلسلا نم ذخؤيام ىهو تاقدصلا لالا تيب دراوم نم كثلاثلا دررألا)

 ىالسإلا هقفلا ىف نيعم باسح ىلع معلاورقيلاو لبإلا ىهو مهماعنأ نم - الوأ

 ةئام لك نم ؟زو رابتعاب هضفلاو بهذلا ىه ىلا مدوقن نم - ًايناث

 كلذك مهنم ذخري رشاعلا ,ٍلع هب نورميام اهنمو مهتاراجت لاومأ نم - ثلاث

 ةتام لك نم ؟ و ه رابتعاب

 قس ام ذخؤي ضرالا راشعأ ىهو ةيعارزلا مهالصاح نم ذخورام أعيار

 رشعلا فصن ةنؤمب قس امو رشعلا ةنؤم نودب

 حصان فيفع ةَهث نيمأ لجر رايتخاب نينم وم ار يمأاي مو هللاومج رف سوي وبأ لاق

 اماوقأ ابي ةهجويلف هرمو نادلبلا ىف تاقدصلاعمج هلوذ كتيعر ىلعو كيلع ن ومأم

 نادلبلا تاقدعهيلإ نوءمحي مهتانامأو مهقئارطو مهبهاذم نع لأسيو مهيضتري

 ناف جارالا لامع اهوتالو هذفنأف هب هان لج هللا مآ امب اهيفهترسأه لا تعجاذاف

 نوثعبي جارخلا لامع نأ ىنلب دقو جارخلا لامىف لخدي نأ ىغيتيال ةقدصلا لام

 ىغبذيام]وعسالو لحالام نوتأي رنوفسعي ونوءاظيف تاقدصلا ف مهابق نم الاجر

 هنيدبق”وينههلبق نمهجو والجر اهتيلل اذإف حالصاا وفافعلا لهأةةدصلا ريختي نأ
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 ةقدصلارثك أ قرغتسيام مهيلعر جالو ىرتامر دقب قزرلا نم مهيلع تيرجأ هتنامأو

 : ةاكزلا فراصم

 تاقدصلا امن ]:ى امن هللا لاق سانلا نم فائمعأ ةينامث ىلإ صنلاب فرصت ةاكرلا

 ليبس فو نيمراغلاو باقرلافو مهولفةفلؤ او اهيلع نيلماعلاو نيكاسملاو ءارقفلل

 « هللا نم ةضيرف ليبسلا نءاو هللا

 راكأ كلذ ىف ةيفنحلا فلاخو ) اويهذ دق مهمولق ةفل وملاف : فسوي وبأ لاق

 تمسو ريتقتالو فرس ريغنم مهيفكيام مامإلامهيطمي اهيلع نولماعلا ر( ةمئآلا

 ىلعنوردقيالنيذلا مثونومهراغلاو ءمهس نيكاسملاو ءارةفللف مهنيب تاقدصلا ةيقب

 باقرلافونونواعي وهب نولمحي ءمهس مهب عطقنملا ليبسلا ءانبأ فو مهسممنويدءاضق

 ةقدص نم نيكاسملاو ءارققلا مهس مسقي د نيملسملا قرط حالصإ ىف مهسو .٠ مهس

 هريغامأو ىرخأ ةنيدءلهأ ىلعهب قدصتيف اهنمجرخالو اهلهأ ىف ةنيدم لك لوحام

 اهريصنإ وءهباتك ىف ىلاءتهللا ىمس ىتلاءوجولا هذه نم بحأام مامإلا هب عنصيق

 .٠ اوجأ ىلاعت هللا ىم" نم ددحاو فص ف

 نيمالا -

 رفعج تش ةديسز همأوديشرلا ن وراهن نيماآلا لمع وه ْ
 ىعتاه وهفروصنملا نب

 هنع هللا ىضر بلاط ىنأ نب ىلعل ىلإ ءافلخلا نم هريغل كلذ قفتي لو امأو ابآ

 . نسحلا هتيالو

 هيبأ ماقم امئاق ناكو جابو ةنس دهعلا ه وبأ هالوو ةرجحلا نم ؟وب. ةنس كو

 ديشرلاركسع ىف هل عيوب سوط, ديشرلا تام امو ناس] رخ ىلإ رفاس امنيح دادغب

 نأىإ ةفالخلا ىف رمتساو ةماعلاو ةصاخلا هعيابق دادغب ىلإ ربا لصوو ةفالخلاب

 الإ تاوةسعبرأ هتده تناكف (مل19 ةنس ريمتيس ه) ١؟مهةنس مرحم ؟و ىف لتق

 5 أبي رقت رهشأ ةعبرأ
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 دهملا كلذل ةيلخادلا لاحلا

 نيوخالا نيب تابارطمالاو لكاشملاب ةوام نيءآلا اهيلو ىلا ةدملا هذع تناك

 ديشرلا هلعفام كلذ بيسو عايض امهنيب بهذت ةمآلا تداكو نومأملاو نيمآلا

 ني رانم دق مهيب دالبلا هتمسقو رخآلادعب مدح أةثالثلادالو ال دهعلاةيال . نم

 : ةمالا ىف اهراثآ نيين و تهتنا فيكو لكاشملا تأدتبا فيك نيف

 نمدهشأو هعم نذلا داوغقلا لعن ومأملا هنبالةعيبلا ددج شوطب ديشرأ' ناك امل

 نأونومأملا ىلإ نوف للا نم هعم نم عيمج نأ س انلارئاسو داوقلا نم ةعم

 دادغيب وهورنيماآلا معأملو : نومأءل كلذ ريغو ةلآو حالسو لام نم ةعمأم ميمج

 نءىلإ لست ًايتك لسرأو موي لكر ابخألاهديفي نم ,لسرأ هنآ هنأو هنأ ضرع

 هيزعي نومأيلل باتك بتكسلا كلت نمناك ىفوت املف . ديشرلا ةافو دعب هيلإ تلسرأ

 ةيالو.نومأمللو ةفالذلاب نيماللا هلبق نم ىلع ةعبلا ذخأي نأ همأيو هيبأ نع هيف

 ديشرلادلو ربك أن اك دقو ديشرلا نبا حاصل باتكامتءو. ءدعب نمت ومما مماقللو دهعلا

 نأو ريمشتلاو داهتجالاب هيف همأ دقو تاءني> هيلع ىلص ىذلا وهو هعم نذلا

 اهطرتشا ىتاا ةطيرشلا ىلع نمتوملا مث نومأملا مث نيمالل هعم نم ىلع ةعيبلا ذخأي

 باتكلا ىف هل لاقو حالسلاورئاخذلاو دوذجلا عيمجعم هيلإ ريسملاب هرمأو ديشرلا
 حيبرلا نب لضفلا كئابآ ةيقبو كخيشىأرب الإ آمأم رمت وأ ايأر ذفنت نأ كايإو

 ىلوتم لا عيمرلا نب لضفلا نكياف قازرأ وأ ءاطعب ركسعلا لهل ترمأ نإو : هيفو

 نبلضفلا نإف نيواودلا بامحأ نم رضحمب هسفنل اهذختي نيواود ىلع مهئاطعال

 . رومآلا تامه كلذ لثم لزي مل عيبرلا

 دالوأو دنجلاو داوقلا نم سوط, نيهآلا د# بتك مهلع تدرو نذلا أرقام

 رخآل ا رضاح اك.١1 عدأال عيب رلا نبل ضفلا لاقف دمحم قاحللا ىف او رواشت نوراه

 مهاهأب قودلل مهنم ةمح كلذ اولءغف ليحرلاب سائلا أو ؛هسمأنم نوكيامىرديال

 . نومألل مهيلع تذخأ تناكىتلا دوهعلا اوكرتو دادغبب محلزاتمو

 مهراشتساو هيبأ داق نمةعم نم عمج و رمب رهو نومأللا لإ كلذ ريخ ىهتنا

 ,له-نب لضفلا هيلع لخدف مد ريفةدي رجت سراق ىنلأ ىف مهقحاي نأ هيلع اوراشأف



 1 ةيسايعلا ةلودلا

 كياعهباوراشأامتلعفنإ هل لاقف هن مهصخأو اردق سانلا مظعأ ف ءادنع وهو

 الوسر مهيا] هجوتو اباتك مهلإ بتكتنأىأرلانكلو دمت ل]ةيده ءالؤه تاعج

 ايندلاو نيدلا فكلذىف مهم زايامو ثنحلا مرذحتو ءافولا مهأستو ةعيبلا م ركذتف

 ملف لحارم ثالث اولحر دق روباسيتب موقلاو باتكللا لصوو نومأملا كلذ لعف

 . هريس ىلع عيب رلا نب لضفلا مثو ةدئاف باوجلا اذه دفي

 جاعزنالا هنع لازأف ًارضاح لهس نب لضقلا ناك كلد ربخ نومأملا ءاج املو
 هعمنيذلاداوةلارابكدضف رن 'دعب هب موةينأ هرمأو هيل] هرمأل مخ ةفالخلا ىف هلمأو

 .قحلا ىلإ موعديف ءاهقفلا نم ةرضحلاب نم ىلإ ثعبي نأ هريبدت لوأ نم ناكف

 نم ابرق كلذب نوكيل ملاظملا دريو دوبللا ىلع دعقي نأو ةنسلا ءايحإو هب لمعلاو

 ٠ لعفف روهججا سوفت

 هيلإ ايادحلاو ميظعتلاب هيلإ هبتك ترتاوت لب هبيري ءىشب هاخأ نومأملا أدبي لو

 ٠ حالسلاو باودلاو كسملاو ةينآلاو عاتملا نم ناسارخ فرط نم

 ههدقم دعب عيبرلا نب لضقلا نإف ريطتسم رشىلع لدي ناكدفف دادغب ف ىمآلا امأ

 تضفأ نإ ةفالخلا نأ أر نومأللل هيلع اهذخأ ديشرلاناك ىتاادوهعللاثكان قارعلا

 هدعب نمدهعلاىلرينأو هفلخ ىلع ادم ثف هيلع قبب ل ىح وهو اموي نومأملا ىلإ

 امب هيوخال ءافولا همزع ناكلب همزع الق دمت ىأرنم كلذ نكي ملو ىمو» هنبا

 ًادباملوأف هيأر نع هلازأ ىتح لضفلا هب لزي لف دوهعلا نم امل ديشرلا هيلع دخأ

 .ءاعدلا دعب رمالاب ىسوم هنبال ءاعدلاب اهلك راصمالا ىف لامعلا عيمج ىلإ بتك نأ هب

 امع مساقا هاخأ لزع نيمآلا نأ هغلب و نومأم !كلذ غلب املف . مساقلاو نومأدلو هل

 ديربلا عطقف هعلخ ىف ربدي هنأ لع دادغب همدقأو لامعالا نم هالو ديشرلا ناك

 . رارطلا نم همسا طقسأو هنع

 نوهأملا نءاع وهو كلام نب هللا دبع نب سابعلا ىلإ بتكف هتيرحت نيمآلا ررك

 .هيلإ ثعبفهناحتماكلذباديرم ىرلا سورغ بئارغبهيلإ تعبي نأهرمأو ىأرلا ىلع
 ٠ هتيالو نع سايعلا لزعف نومأملا كلذ خليف باط امم

 .ضرغلاو ىسيعنب ىسو» نب سابعلا مدحأ رفن ةثالث نومأألا ىلإ نيمآللا ثعب م“
 .هسفن ىلع نيمآلا نب ىموم مدقتب هاضر نومأملا نم اوبلطي نأ دفولا اذه نم



 نب لضفلا ضرعو « هابأو كلذ در مهدارم ىلع نومأملا علطا اءلف دهعلا ةيالو.ىف

 كلذىل] باجأ و هنإى امآلاهونمو موف انوع نوكي نأ ىسوم نب سابعلا ىلع لهس

 ىلإ دفولا داع ىأرلاب مهياع ريشيو رابخآلاب مهلإ بتكي كلذ دعب ناكو ىضرف

 . نومأملا عانتماب هوريخأو نيمالا

 ىضرىت>نيمآلا ىلع ماي لازام لب عيبرلا نب لضفلا ءاولغ نم كلذ ضف مل

 نومأملا ركذنع لضفلاىهنو ٠ دهعلا ةبالوب ىسوم هنبال عيابيو نومأملا علخ نأ

 ةبجح نم هلوسر عماب انك ةكم ىلإ هجوو رباذملا نم ءىث ىلع ام ءاعالاو مساقلاو

 ىلإ امهرضحاف ةيعكلاب امهاعجو نوراه امهتك نذلل' نيباتكلا ذخأ ىف تيبلا

 : يرق هاذه

 هل ىفاجتي نأ هلأسي هيلإ لسرأ هسفن تاذب هاخأ فشاكب نأ لبق نيمآلا ناكو

 لمت نأو دمت لبق نم ابيلإ لالا هجوي نأو اهامس ناسارخ روك نه روك نع
 :كلذب اوج هملإ] بتكسف هرخ هيلإ بتكيل هيلع ديربلا هيلوي هلبق نم لجر هيجوت

 ىف ديشرلا هتبثأ ام اهامس عضاو٠ نع ىفاجتتلا لأسي نينموملا ريمأ باتك ىنخاب

 ىذلا نأ ر يغهرثك !'ز واجي دحأ نينعؤألا زيها ةأر قف امو "ىلإ هىمأ لعجو دقعلا

 نم ىلإ دنسأ امب لهاج الو هتماعل رظنلا ىف نينظال هب انأ ىذلا فرطلا ىلإ لعج

 ىلا لاخلا ىلع تنك مث ةذوخأملا قيئاوللاو دووعلاب اتبثم كلذ نكي مل ولو هرمأ

 دانجأو اهمضه نع فلأتت ال ةماعو ةكوشلا فوم ودع فارشإ نم اهيلع انأ

 ني:هؤملا ريمأر ظن ىف ناكل لاضفألا نم فرط و لاودألاب الإ اهتعاط عبتتسيال

 هحاصتسي نأوهتيانعنم ًاريثكهل مسقي نأ هياعبجويامهفا رطأن م بح اهو هتماعل

 قلو ؟ دبه ةذوخأم هثدكوو قحلا هبجوأ ام ةلأ سم فركف هلام نم ريثك لذبب

 مث ىلإ هتلأسع بتكام علطي ل تلعام لالا نم ملع ول نينمؤم ا ريمأ نأ ملعالا

 هللا ءاش نإ نايباا دعب لويقلانم ةقث ىلع انأ

 هوهجوي ىح قارعأا نم لوسر زوجالؤو دحلا لإ هسراح هجودق نومألا ناكو
 ةيهرلاب الو ةبغرلاب عبتتسيالو رثأ رثؤبالو !ربخلهتسيهعديالو ءانآلا نم تاقث عم
 ةبغرب اولاّهسنأ نم ناسارخ لهأ رصخ  ايانكالو الوقادحغلبي الو ادحأ

 ىلع عضو مكس ةقرافموأ الخ لاونم ىلع اولمحتو ةبهو مهرودص عدو نأ مأ



 نمم هرمأق ةنظلا لبخديال نم الإ مهيلع زوحيال سارحلا نم تاقث قرطلا دصا م

 عنمو هنيدو هسفن ىف نومأ» فورعم رجات وأ هبآم راد ىلإ هجرخم ىف زاوحي ىتأ

 هتراطلا ةّئيه ىف نادللا ىف لوغولاو رجاتملاب عطقلاو لبسلا زاوج نم تائاتشالا

 لضفلل عدي ملف هبحاص ىمأ لهس نب لضفلا ربد اذكه . بتكللا تشتفو ةلباسلاو.

 لسرتتأ ا وناسارخلهأ ةماع ىف ائيش اوثدي نأ هداءرو هلسرل الاجب عيبرلا نبا

 هبأب ًادصوم مهنع اعونمب هنولهؤي اوتاكام عيمج اوديجو نيمالا بتك باو# نيمآلا

 . نومألل نيماألا باتك ناكو . مهتود

 كيلإ مضام موف رطلاب كدرفأ ناكن إو ديشرلا نينم ملا ريمأ نإف دعب امأ )

 لاملاةلضفكل بجويال كلذ نإف كفرطل انيصحتو كرمال اديب أت ليجلا روك نم.

 ةيافكلا دعب زواجتن مث هثدحل ايفاك هج!رخ. ٠ ىرطلا اذه ناك دقو كتيامك نع.

 لاومآلا روك تاهمأ نم ًاروك فرطلا ىلإ كل مض دقو هدر نم لضفي ام ىلإ.

 تبتكف اهقح عضاومو اهلهأ ىف ةدودره نوكن نأ اهيف قحلاف اهؤ كلل ةجاحال

 اظورصماهدرلوضف نركيلا طاح نم هيلع تناك ام ىلإ روكدلا كلتدر كلأسأ كيلإ

 نم هب ىنمنام ملع انيل] ىدؤي كترضح نوكي ريخلاب مثاَعل نذأت نأو اهعضاوم ىلإ

 كتبلاطم ىلإ قملاان ريص هيلع كرمأ مث اب كلذ نود باطت تدتكف كفرط ريخ

 : هيلإ بتك هباتكن ومأكلا أرق الف ) هللا ءاش نإ كتبلاطم نع نثأ كمه نع نئاف

 ههجو نع هل فشكأف لهج مف بتكي لون يم وأ ريمأ ب اتك ىنغل دقق دعب امأ (

 ةلزتمنأن ار ظانملا زواجتءامإو هتباج] كرتب ةجحلا ىنم ايف قح هبجويالاملأسيوو
 نكيرلوعسولادوجوم وهو اهزواجتم زواجي ىف اهلهأنع ةفصنلا تقاضام ةفصنلا

 انأو كتفلاخع ىلع ىنأ نا اي ىنثعبت الف اهكرت ىفام لام>١و اهضقننع الإ اهزواجت
 مكح امب ضرأو كتاص نم بحتام راثيإ ىلع انأو كتءيطت ىلعالو كتعاطب نعذم

 ( مالسلاو كنيبو ىنيب امق قحلاهي ىنلزنأ ىذلا ناكملاب نك! كرمأىف قحلا هب

 ءاعدلا مدعي نمأ كلذ دنعو هظيغ دتشا نيمالا ىلإ باتكلا لصو الف

 : هيلإ بتكو ربانملا ىلع هل

 اضرعتم اهلظنمكل نكم اهف كيلع هللا ةمعئل اطءاغ كباتك ىنغلب دقف دعب امأ)

 مدقتم ىم مدقت دق ناك نإ و عدوأ ناكةءاطلا نع كظحلو امم كل ليقال ران قارحلا

 اىا)



 نه رثكأو كتيعر نم ةماعلا ىلع اعجار ناكذإ كعفن عضاو» نم جراخم سيلف
 لبعأ كيأر ناعأت ةندهلا لاح نع كل تيئيو ةمالسلا ةلزنه نم كل نكمام كلذ

 . هللا ءاش نإ هياع

 هقوسي قئأس امهنم لكل ناك هنال ةجيتن نيوخالا نيب تابتاك.1لا هدذهل نكي مل

 لضفلا نوءأللاو هتيالو الو نومأملا بحي نكيمل ىذلا عيبرلا نب لضفلا نيمااللف
 ىعظملا ةفال+لاةرضاح ورم نوكس:نأ ,هبحاصل ةفالخلا لمأي ناك ىذل!لهس نا

 ايداع قانا 2 هرهو
 ناكف هل ءاعدلا كرتو دهملا ةيالو رع هعذخنمهوخأ هيلع مدقأ ام نومأ.1] غلب

 تابتحي امدعأ ناكىتا دانجالا عمج نأ ريبدتلا نم 0 ن لضفلا هلعنام لوأ

 هنو زواجتي ال دحلاب مهماقأو را ايقلل دانجأو اهيف اهنكم ناكدق داتجأعم ىرلا

 ىسيع نب رع «اط دنجلا ةدا.قأ راتخا م < زادي الو ةماع ىف هوس أدب نرقاطي الو

 ابفارطأ لكو واه زف ىرئادر ءىت> ءىثىلعىولي ال اذغم رهاطر اسف مالوم ىعازخلا

 هعاالطو ةيويع ثدو هحلاسم عضوو

 نيمالا ءالوو قاعامنب ىسيعنب ىلعقارعلادن+ راتخا نإف عيبرلا نب ,اضفلا اهأ

 آريثك اًيشقازرالا زمهدنج ىطعأو ناهبصأو رقو ناذمهو دنوامناهلك ليجلا روك

 )56 ةئس ةرخآلاىدامج فصتنم ىف دادغب نم صخشف ةدعلاو حالسلاب مدمأ و

 .ةديبز تءاشاك نو.ألا هب ديقيل ةضف ديق هعم لمحو الأ نيعب رأءاهز هعم ناكو
 مل ناسارخ لهأ ناف ةديظم ةمدخ نييعتلا اذه ءاعأ نيمالا مدخ دقو نيمالا مأ

 هتييعتناكف ديشرلادهعىفهتيالو ةدمعئاظفلا نم ىسيع نب ىلع هب مهلءاع ام اوسذي

 نس>و|ةفروال دعهنمأ ريخ قت !مهدب |نأدعب ودعلا اذه درا ةيخحلا مهمواق ىف رامثأا م مج رحل

 ءاقلب هدناةلافتحا مدعنيءالادنج رشلاو ردني ناكاممو نومأ لا هللا ديعرهو ةسايس
 وهامهتلاوف رهاطامو ل وةي مث كححضي ناكىرلاب قم نيسحلا نب رهاط نأهغليأ هناقمودع

 بو رحلا قلي ءشويجلا لع ىلوتي رهاط لثمام وىران نمة رار د وأ ناصغأن ءةكوشالا

 حيرلا نم رجاشلا فاصقتا فصقني نأ نيبو مكذيب ام هللاو لاقف هباحصأ ىلإ تفتلا مث
 بلاعثلاو حاطنلا لع ىوقنال لاخسلا ناف ناذمه هبتع انوروعةحاب نأ الإ فصاعلا

 .هفويسلا تابظل ضرعم لوأ نكي هعضومب رهاط مق ناذ دسسآلا ءادل ىلع اهل ريصال



 قبأتنكوللاتو هتمدقمبحاص هاتأ ىرلا دالب لوأ ىف راص املو . حامرلا ةنسأو

 اقدنخذ تت وهيف ركسعت اعضوم تدتراو عئالطلا تثعب ,نويعلا يك ذأ ريمآلا هتا

 رهاط لثمسيل « اللاقف - دنجللسنآوىأرلا غلب |كلذناك هب نونمأي كباال

 نصحعي نأ امإ نيرعأ د>أ ىلإ ل وت رهاط لاح نإ ظفحتلا و دياكملاب هل دعتسي

 انركسعوانلويخ تبرقول اعجار ربديوا,يلخي وأدتن وم انوفكيف اهلهأ هتيبيف ىرلا
 تايبلا كدنج ىلع رذحاو ركسعلا قرفتم عمجا : ناقك ىلع نب ىحي هاتأو ل

 بورحلاو ىناوتلاب ساسة ال ركاسعلانإو موقلانمف:اك اهعموال] ليخلا حرس الو

 امب رةيفخلاةرارشلاف ء رهاطىلبراخملا لقت الوزرتمتنأ ةقئثلاو ؛ رارتغالاب ريدتال

 تبرق دقرايظع ارح تراصف نوهتفامرغا امر للسلا نم ةللثلاواعا رض تراص

 نعم لامه اذياةمويب لإ نع اقتل هيرقا از ناك لقا نهانط قب انزك انيغ
 اهتارقأ تيقلاذإ لاجرلا ظفحتي امت]وىرت ىذلا عضوملا اذه ىف سيل ًارهاط نإف

 . اهءارظنو اهءافك أ امل ٌئوانملا ناكاذإ دعتستو

 ربد رهاط ناك هودعب افختسم هعم نمي رهسفنب الدم ريسي دئاقلا اذه ناكايننيو

 رقتسادقو ةدعو ًاددع هزم رثكأ ودع ةعقاومديرب نم ريس ريسن وهدأوق عم هنمأ

 سارفةسمخ ىلع ركسعف اهنع ًاديعب لتاقيو هرهظءاروىرلاةنيدم لعحينأ ىلع هيأر

 بكف ىز نسحأو خدع لكأق مو هداج يع دقرنيسحلا ن.للع هيل لبقأو ابنم

 .ةعامج ةعامجو رياقدتاَق رم لعجو هفوفص ىوسو هسدا رك سدركو هبئأاتك رهاط

 ةرسيم ىلع”لع ةئميم تلعف ًاديدشالاتق اولتتقاو ناب فلا محالت مث مهتبثيو مهظعي
 اولعجا رهاطلاةفاهعض وم نءاهتلازأف هتنميم لعهتر سيمو أر كتماضفاهتضفةرهاط

 .اهلئاوأ تعجرةدحاو ةيار مهنم تضضةدقول مكفاقباقلا سيدارك لعودجو مكسأب

 اورثكأو مومزهفبلقلا تايارىل وأى عاولح ماقداصآر يصهب احر يصفاهرخاوأ ل ع

 .هت رسم ور هاط ةنميمباتحأ ىأرو ضعب ىلع اهضعب تايارلا تعجرو لتقلا مهيف

 هامروىلعىل] ةمزحلا تبتناو مث وءزهف مههوجوىف ناك نمىلع اوعج رفهباتصأ لمعام

 مهنيب ليفلا لاح ىح فويسلا مهبف اوعضوو هلققف مهسي رهاط باوعأ نم لجر

 وهف هحالس عضو نم ىلع باهصأ ىف رهاطىدانوةريثكة مينغ ارمتغو باطلا نيبو

 لضفلا ىلإ بتكو ىرلا ىلإ رهاط داعو مهءاود نع اولزنو مهتحاسأ اوحرطف نمآ



 ةيمالسإلا ممآلا خيرات تارضاحم ١

 كيل]تبتك كءادذ كأتشي نم لعجوكءادعأ تبكو كءاَقب لال اطأ - لهسنأ

 لصو اءلف نيملاعلا بر هتدحلاو ىدب ىفةمتاخو ىرجح ىفىسدع نب لع سأرو

 لاجرلاب ًارهاط دمأو - نينمؤملاريمأي نومأ لا ىلع اسف ضون لضفلا ىلإ باتكلا

 . نيدلا لبح بحاصو نينيعلا اذ هامسو داوقلاو

 ايناث ًاشيج نيمآلا بختناف موقلا .ظتنيام ريغ ىلع دادغب ىحلا اذنه لصو

 فلأ نورشع شيجلا اذه ةدعو ىراينألا ةلبيخ ني :محرلا دبع ةداق تحت هلدج

 بدنو زئاوحبي هزاجأو ليخلا اللاب هاوقو لاومآلا هعمل وءانبآلا نم لجر

 ظفحتلاب هدئاث ىصوأو مهنم ءاتغلاو ةدجنلار نيالا لف أون ءاذاإلا نانرق عب

 نمحرلادبعراسف عجضتلاو رارءغإلا نم ىسيع نب ىلع هب لمعام كرو سارتءالاو

 انا رفعو اهل دبو اياواو هروب فدو اور طرظ هم: قاده قع
 املو . هّتراو رهاط ءأقلل دعتساو ريملاو تالالا اهيف ممجو عاصلاو قا وساآلا

 هعم نميف نمحرلا دوع هيلا جرة ناذمه ىلع فرش أ ىتح هيلا هجوت هربخ ارهاط غلب

 كثبافنا ذمه لخدو نم رل' دبع مزمتانأ ىلإ ديدش الاقناع رعلا_ةدقاف ةديعت ىلع

 لعفو رهط هيقلف ءاقللا ىلإ ةيناث جرخ مث مهحارج تامدناو هبادعأ ىرق ىتح اهف

 ةداملاةلق ىدهج ىحرهاط اهيف هرصأ ناذمه ىلإ داعف ىلوآلاةرلا ىف لعفأم هب

 . هاط هتماف هعم ناو هل نامآلا بلطق

 . نيوزق نم دمت لامع درط رصنلا اذه ره طل مث الو

 ديزي نبدسأ اعدفةلودلا لاوزب هروعشر عيمرلا نب لضفلا كابترال ًاببس كلذناك

 اهسراف نياوبرعلا سراف تنأ هللاةونيدوددملا ةلودلا داوقنم وهو ديزم نأ

 اههدحأ امأ  نارمأ كلبق ايف هعمطأو لجرلا اذه ءاقل ىف نيمآلا كيلا عزف
 ةحازإب ىنمأدقو كسادةّدشوكتييقن نع ىناثلاو كتحيصن لضفر كتعاط قدصف

 ةكربلاو نها حاتفمو ةحيصنلا سأر داصتقالا نأ ريغ توبحأ افك دي طسب و كتلع

 متتفلا اذه فرش هللا كيلو: نأوجرأ ىنإفكودع ىلإ ةردايملالعو كناود زجياف

 ىهبلاطمهدنجل بلط امنإو دسأ عندي لف  ةلودلاو ةفالخلاهذه ثعش كب ليو

 لدبأو ءالبلاو ءانغلالهأ نم مهنمهلةصاخال نم صخو ةنسق زر. هبادحأل يمؤي نأ
 نعلاسأ الو ليخلا ىلع ىعم نملجر فلأ لاو ءافعضلا  ىنمزلا نم مهيف نع
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 نم دب الو تططتش | دق لضفلا هل لاف - روكلاو ندملا نم تحتتفا أم ةبسا

 اههنيب ناك اقدسأل خد مث الوأ لضفلا هيلع لخ دفهيلإ ابكر مث نينم ملا ريمأ ةرظانم

 .نماذه تيب لهأ ىف له لاق م  دسأ سبحب أو نيمآلا بضغ ىت- ناتملكالإ

 مهتحيصن و مهتعاط نه مدقت امو مهتقباس عم مدسقتسأ نأ هركأ ىنإف هماقم موقي

 اذه عمهلوةعاطلا ىف ةين مهحاص أو ةقب رط مهتس>أ وهوديزمنب دمحأ مهف معن اولاقف

 راك دقهنإ4 لاقو دمع هاعدتساف بررحلا ءاقلو دونجلا ةسايسب رصبو ةدجنو سأب

 .يلقفدل و وهنم كلذ ىنشحوأ ىتح ىلع هفالخلاطو هركست و كيخأ نبا طياخت ىلع

 .سبحلاو بداآلا نم هتلواتت نأ ىلإ ةعاطلاتّتحؤ بهذه لاوس ىن ريصو هل ةمهتلا

 .تيبحأف ليمج ىل] تيسنوريخ ىل تفصو دقو هب هلوانتأ نوكأ نأ بحأ ماب

 ةئفلاذهداهج كيلوأ نأو كتيب لهأ ىلع كمدقأو كتلربمىلعأو كردق عفرأ نأ

 نوكست فيكر ظناذ مهئاقلو مهلاتق ىف باوثلاو رجال كضرعأو ةثكاتلا ةيغابلا

 كلرورس معتي هودع ىف هرسو كعانطصا ىلع نينمؤملا ريمأ نعأو كن حيض و

 ركسعلا دهش نم هيلإ مضي نأو دسأ رئافدهيلإ عقدي نأ لضفلا ىمأ مث . كفي ريشت و

 رئاقدلا ضربعاو لاجرلا بختئاف دمحأ جرقت - نارءالاو ةريزجلا لاجر نم

 ةيطدحق نب دي نب هللاديع نيمالاهجوو ب لجر فلأ نيرشعهءم نم ةدع تخاف

 امهيلإ مدقتواهنع ارهاط اعذديو ناولح الزني نأ امهرمأو ىرخأ ًافلأ نيرشع ىف

 .نم ابيرق الزن ىتح اهجوتف  ةعاطلا ىلع باحتلاو داوتلاو ةملكلا عايتجا ىف

 : نيقئاخغع ناولح

 سيساو+اونريعلا سدو هباحأىلعو هيلع قدتخو هعقومب ماقأ هنإف رهاط امأ

 مهنيب فالخلاعوقو ىف لاتحلزيملروفيجارآلاب مهنوتأي اوناكفمو دع ىركسع ىلإ
 , نماهنءاوءجرو نيقناغ اولخأف اضعب مهضعب لئاقو ممرمأ ضقتناو اوةلتخا ىتح

 .دروىتحاليلق الإ ثبلي مل مث . ناولحلزن ىتح رهاط مدقتف ارهاط ارقلي نأ ريغ
 لهس نب لضفلاو نومأملا نم باتكهعمو نومأملا داوق دحأ نيعأ نب ةمره هيلع

 هيلإ كلذ لف زاوهآلا ىلإهجوتيو هيلإ ندملاوروكللا نم ىوحام ميلستب هيف هرمأي

 .هجوتو اهلاببو اهقرط ىف هدصارمو هحلاسم عضوو اهنصخ ناولح ةمثره ماقأو

 . ٠ نيتهج نم دادنب ىلع موجحلا نوكيل زاوهالا ىلإ رهاط



 « هسيح دق ديشرلا ناكىذلا ىلع نب للاص نب هللا ديع نأ نيماآلا ظح ءوس نم ناك

 هيلوينأ هيلإ بلطت هتدعاسم دارأو هئم الضف كلذ دعف هنجس نم نيمآللا هصاخ

 دنادشلامهتبدأو بورحلا مهتسرض دق برعلأنمادنج هيلإ رضحيلةريزجلاو ماشلا
 ةريز+اهوجوو ماشلاب دانجالا ءاس و رىلإ هبتكذفن أةقرلا ىلإل صو الف كلذ هالوف
 هتينمأو هلامأىف هل طسو هدعو الإ هوانغو هسأب ركذيو ىجري نم دحأ قبي ملف
 بارعالاوليقاوزلا مانثلال هأ ءاتأوةعامجدعب ةعامجو سدئردعب ًاسيئرهيلع |ومدقف

 .ءمدتع اوءمتجار يف لك نع

 لكل بصعتف « ليقاوزلا نمىدنجو ىقأسا رخ ىدنج نيب ةهفأت ةلكشم تاصح

 اولتمف نوراغ مهو ليفاوزلا اونأو ءانبآللا دعتساو محالتلا ىلإ ىدأ ايصعت هتعامج

 كلملا ديعناكو نيقي رفلا نيب ب رحلا تبشن وا وبكر و ليقا وزلا ىداذتف ةميظع ةلدقم مهنم

 .ةراجحلابهلوسراوهرفبرحلاكرتب مىمأبال وسر مهيلإ هج وفاضي سمك ذذ] اص نبا
 . اهدالب واهلحم ءاهرادفبرعلا ماضتستهالذاو لاق برعلا نم لتق نم ةرثكبر يخأ امو

 نيسحلا م ىمأب ماقو ءانب الا نم بكري مل نم رشلا ىلإ كرح ًاضح ةياثع كلذ ناكف

 .ليحرلا ىلع ميمأ اوعمجأ ماشلا لهأ كلذ ىأر املف . ناهام نب ىسيع نب ىلع نبا

 نمي نيسملا ماقأو ىرزجلاش يعلا نمريخ ىنيطسافلا تملا نيائاق اولحرف مهدالب ىلإ
 . ءاثبالا نم هعم

 ىدان ىلعنينيسحلا نإف دحلا اذه دنعاهرشفقي ملو لشفلاب ةركسفلاهذه تهتتا

 نيمالا علخ ىلع هعم نيذلا ءاثبالا ضح اهاصواملف دادغب ًادصاق ليحرلاب هركسع ىف

 اوذخأو ووك ةنس بجر وف هعا اودانونيمالا مفي ثيح مه هجوتف هرباجأت

 اسوء« هنم هجرخأوهرصقى نيمالا ىلإ رشع كلاثلا فادغوه رشعىتام”فنوماملل ةعببلا

 سانلا اميأ لاقو دلاغ ىبأ نب دم ماقَو ىسيع نب ىلع مدقت ءاذبالا رابك ف اخ

 ايسحاتم ركأ الو انسان ربك اب وعام ائيلع نيسحلانب ىلع سماتي ببسىاب ىردأام

 دسأ ماقو ىعم ل رتعيافىأر ىلع ناك نف هدهع ضن مكلوأ ىتارةلزم» انمظعأ الو.

 لاوقالا هذه نم ءانبألا رثأتف كفو دم رماب مايقلا ل ]ةيب رحلا نمهعم نماعدو ىنرحلا
 هدعقأ و هدويقكففنيمالا ىلإ برحلادًالخدو هورساف ىلعنب نيسحلا ىلإ اوراس و

 هناس>] عم هنم ناك ام ىلع همالف ىلع نب نيسحلاب نيمآلا ىتأو ةفالخلا سلجم ىف



 ل ةيسابعلا ةلودلا

 نمبرحملا لواح وفعلا دعب هءاف دقي مل كلذ نكلو هنع افع !ريخآو هيمأ ىلإو هيلإ

 لتقو كرداف دادغب

 نم سكعلا ىلع ناكف نومأملا دنج امأ نيهآلا دنج ىف بارطضالا لاح هذه

 نبةم رهعم ةرق نيتوق ىلإ مسقنا . ةوق الإ مايآلا هديزنال اظتنم اداه ناك كلذ

 ةداجنمدادغب ديرت نيسحلا نب رهاط مم ةوقو قرشملاةداج نم دادغب دب رت نيعأ

 .ة سبأ «زاودألا

 ىلهملا ديزي نب دمع اهلماعب عقوأ نأ دعب اهيلع ىل هتساف سراف ىلإ رهاط بهذ

 هريسم ىف رهاط دنج بيترت ناكو ديزي نب دخت زتقو زاوهأللا قوس ةديدُم ةعقو

 ىذلا ريبكلا مسالا نم هزاح امع الضف سارتحالاو ماظنلا نم ةياغأإ ازئاح هءرحو

 .٠ داضعالا ىف تغب

 نامعونيرحبلاو ةءاعلا ىلع ىلوو روكلا ىلإ لاعلا اهيف ذفتأةدم سرافب ماقأ

 لاعلاولاسملا تاءؤ ط ساو ىلإ ًاهج ودم راسم“ ةرصبلا لمعلي او زاوهآلا لي امم

 اوب رهو مهلابعأ اوكرت رهاط مهنم برق اماك الماع الءاعو ةحاسم ةحاسم ضوقتن

 هنم برها ف راع الو رهاط هبإ المات اهلماع اهنعب مذ طسا نم برق ىتح اهنع

 ىداحلا ىدوم نب سايعلا اهيلعو ةفوكلا ىلإ ًادئاق هجو اهتمو اطماو رهاط لخد

 طساونيبامهل مت رهاط ىلإ كلذي لسرأو نومأملا ةعبابمو سمآلا علخ ىلإ ردابق

 ةزريصتلا نيفأ نرعألل عياب كلذكو لالا ىلإ ةيلوقلا بتكذفناو ةفركلا لإ

 او ةند بجر ىفهلك كلذ نأكو ىدهملا نبروصتلا وهو

 . لاتق ريغ نم اهيلع ىلوتساف نئادملا ىلإ رهاط راس م“

 نأ كلذ انالذخ نيمالاو ةوق نومأملا داز ام زاجحلا ىف لصح .ءانماللا كلم ىف

 نيماألا لعفام هغاباملف ةنيدملاو ةكمىلع نيماللالماع ناك ىموم نب ىسيع نب دواد

 ةبجح عمج |هةيزمتو ةبعكلا فوحي اناك نيذللا نيباتكلا هذخأو نوماملا علخ نم

 دواد.ذاكو دوهشلا نم نيب اتكْلا فامىلع دبش ناك نمو ءاهقملأو نيش رفلاو ةبعكلا

 هيدلو نم مولظلاعم اونوكي نأ دوهعلانم مهيلع ذخأ ديشرلا ناكامب ممركذف مدحأ

 ريغصلاهنب ال عيابو هيوخأ ماه لظلاب أدب دق ىذلا ناك دمع نأ مربخأو ملاظلا لع

 بجر ؟“ ىفو ةكم لهأ كلذ ىلإ هءاجاف نومأدل عبابأ نأو هعاغ تيأر كلدل



 ةيمالسالا مهلا خي رات تارضاحم ١54

 ىلإ بتك مم نومأللا ةعيبو نيمآلا علخم مارحلا تيبلا ىف دواد ىدان 085 ةنس

 املو . لعذ ةكم لهأ لءعفام لعفي نأ هرمأي ةنيدملا ىلع ةفيلخ وهو نايلس هنبا

 نومأملا رسف زاجهلا ىف مت امب نرمأملا لعأو رسم ىلإ هسفنب دواد راس كلذ مت
 اهيف مدعي ًابتك زاجحلا لهأ ىلإ بتكو ةنيدملاو ةكم ةكربب نميتو رورسلا دج

 وهو رموجحلاكرديل اذغ٠ داعف زاجحلا ةيالوىلع دواو رقأو مهلءأطسبيو ريخلا

 .ناكو نميلا ىلع ًايااوىرسقلا ريرج نب ديزي هعم هجوذ نيسلا نب رهاط ىلع دبا

 : هوباجأذ نومأملا ةديب ىلإ نهلا لهأ ةيعاد اذه ديزي

 هتاهج ثالث زم ترصوحو دادغب لوح ةّمرهو رهاط شويج تعمتجاأ

 ةيسامشلاحاضولا نب هللا ديبع ل زتأوتادارملاو قيناملا دعأو نيب رهن ةممره لزنف

 دقو .ىذاوأكةةر رصق ريهزنب بيسملا لزنو راينالا بايب ناتسبلا رهاط لزنو

 دنع : الإ ىف جرخي لعجو قدانلا رفتحاو تادارعلاو قرناجهلا بيسملا بصن

 لاومأ رشعيو ريدأ نمو لبقأ نم تادارعلاب ىريف رهاط بر دنجلا لاغتشا

 . غلبم لك سانا نم غايو رفسلا ىحجيو ةراجتلا

 ةمتمالا نم نئارخلا ىفام لك عيبب سمأف لاومالا هنع تعنمو قيضلاب دمحم سحأ

 . هتاقفن ىف هياحال اهلحو مهاردو ريناند ةضفلاو بهذلا ةينأ برضو

 راصحلا اذه نء ةيسابعلا ةفالخلا جات ةردو ىمظعلا ةنيدملا هذه تسات دقو

 ديدشلاعوجلاو ءامدلا كنفسو قبرحتلاو مدهلا نم لاب ىلع دحال رطخم نكي ملام

 هياعام فدوب اهئارعش نسلأ تقطنو اهملاعم ىحمت تداكو اهنسا تسرد ىتح

 هكرتعلاكلملادبعنبو ريعكلذ ىف مهنسحأو لمتحن ال ىلا نحناو نارحالا نم سانلا

 : هلاقافقارولا

 نيعلا ةرق انامز وكس ملأ ه نيعلاب دادقباي كباصأ اذ نم

 نيزلا نم ًانيز مهبرق ناكو ٠ مهنكسم ناكموق كيف 'نكي ملأ
 نيبلا ةعوا نم مه.تيقل اذام ه اوقرتفاف نيبلاب مج بارغلا حاص

 ىيع نم نيعلا ءام ردحتالإ ٠ مهتركذام 0 هلا عدوتسأ

 نيكي رفلانيبام عدصير هدلاو ٠ مهعدصو رهد مهقرقفق اوناك



 ةيسابعلا ةلودلا

 5 دادغب نايتف ضع لاقو

 آل دادغب ىلع امد كثيكد

 نيع داسحلا نم اهتباصأ

 ًارسق رانلاب اوقرحأ موقف

 احا.مصاو ىدانت ةحاصر

 لد تاذ مهادمملا ءآرو و

 باهت ا ىلإ قيرحلا نم رهن

 تاركفع اياداك ىرايح

 قميفش الو قيفشلا ندا

 ايند لظ نم اوجرخأ موقو

 داب راد يو رع تدمي
 اعيمج مهاتق نم طس وس

 هيبأ ىلع ميقي دلو الف
 ىوت ءىلثا نم سنأ امهمو

 قينآلا شيعلا ةراضغ تدقف

 ع انادبت ةس نمو

 قددجتملا اهلمأ تنقاف

 قدرغ ىلع حوستت ةحتان و

 قييفشلا نادقفل ةءيكايو

 قوالاب دسأجما ةخمضم

 قي رخحلا ىلإ رفي اهدلاود

 قوربلا ةالأل, اهكعحاضم

 قواخلا ؛ىف دئالقأا نهيلع

 قيفشلا نم قيفيفلا دقف دقو

 قرس لكب عاب مهعاتم

 قيرطلا ةعراقب سأرالب

 قيرفلا ىأ نم نورد اف

 قيدص الب قيدصلا بره دقو

 قيقرلا راد ركداذ نإف

55 

 لمأ نم نينوجسملاو راطشااو نيرايعلاب هبورح ىف ناعتسا دق نيمآلا ناكو

 . مجاهملا ودعلا نم اهباصأ ام رثكأ مهنم ةنيدملا باصأ ىذلا رشلا ناكف دادغب

 بابس أ ركذيو دادغب باصأ اماويف فصي تدب ١م خابت ةليوط ةديصق ىميخللو
 91/١ ةفيحص هخض راق نم رشاعلا ءزجلا ىف ىريطلا اهاقرتسا تا ىتلا تايكنلا كلت

 : اهيف لوقي رصم عبط نم اهدعب امو

 اهرئاود !هلهأ ىلع تراد كلم راد دادشب سؤئراي

 اهرئاك اه تطاحأ امل اهتقاع مث هللا اهلهمأ

 اهرواست تحبصأ ىتلا برح لابو قيرهلاو فذقلاو فسخلاب

 اهرجاف كاسفلا زعو لضفلا ىذب فختساو نيدلا اجب قر : لاق مث

 اهرداخم تديعتساو مغرلاب هديس فتأ دبعلا مطخو
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 مهقساف ناريجلا بر راصو

 : ىرتعلا لاقو

 لا_ةتنالا ىفو مدهلا ف سانلا

 مسرئاش نيم .لماسلا انيأاي
 مثرييكت نم رلل ناك دق

 مهعمج ىلإ كنيس حرسطأ
 قسا الإ دادغ ىف قبب مل

 ةيهالسإلا ممآلا خيرات تارضاع

 اهرعاز بوردلا سأ زتباو

 لاقو ليقب سانلا ضرع دق
 لاؤسلا ناكم كيفك: كنيع
 لاتقل مهريبكت مولات

 لايالا دعو حورلا رظتناو

 لا_علا ريثك رقفلا هفلاح

 لاخ ريغ الو ىمحب هل راخ الو اهأج نع ىنحت مأ ال

 درطع ىرش لام هلا نيل

 ىلع ىرجأف هللا ىلع ناه
 داو ىلإ صاللا اذ راص نإ

 مهاجأ نع لققت انلاب ام

 نام نمآز ةقاك قا :ءدرظم

 لاجرلا لتف ةو_ةشلل ءبيفك

 ناح لك ىلع لتقلا ىلإ راص

 نالجلا اذاي مهللا كناحبس

 عافدلا لئاسو لك نيمآلا دفتتساىح اهيفامو دادغب ,لع دئادشلا هذه ترمتسا

 هياعراشأف هداوق نم قا نم راشتساف ةعئامملا ىلع رهتسأ وه نإ بطعلاب نقيأو.

 ىلإ بتكو ىضرف هل لو نيعأ ن ةمئره نم ناماآلا هسفرل تنطي نأ مهطعب

 ءاشاذ]هيلإهجورخنركي نأ الإ ىلأ كلذب رهاط ملع املو هيلإهباجأف كلذب ةميره

 ىلإ هندب جرخمي نأ داوقلا قفتا رهاط ىلإ جورخلا ىلإ الايم نيمآلا نكي ملاملو

 هب نوركمي مهنأ رهاط ملع مث ةدربلاو بيضقلاو تالا رهاط ىلإ عقدي نأو ةمئره

 ةقاردح تناك نيمالا جرخ ايلف حالسلاب ءانمك رصقلا لوح نكو سدا دعتساف

 ةقارحلااوهرف رهاط باحأ جرخ ىقتحالياق الإ مهب رستملو اهبكرقهرظتفت ةره

 هكردأفةمئ رهامأت نيماللا دمتو ةمئرهقرغو ةقارحلا تآفكناف ةراجحلاو ماهسلاب

 هلتق رهاط مهممأف ةورسأف رهاط بادصأ ةكردأ ىتح ءاملاف حرس دهم امأو هباحأ

 ىلإ رهادط بتسك حابصلا ىفو 9م ةنس مرحملا نم نيب سذخل دحالا ةلل لتقف
 رهاط لخد مث . نيمآلا لتقب ىمأي هتاعج ىتلل بابسآلابو مت اب هربخي نومأملا

 مهبطخو سانلاب ىلصف ةعملا موياهيلإ هلوخد ناكو سانلاأدهو اهلهأ نمأف ةنيدملا

 ةعاطلا لمح كسلا ف مهيغرو ةءاملا موزأو ةعاطلا ىلع اهف مهضح ةغياب ةيطخ



 5 ةيسسابعلا ةلودلا

 . هركسعم ىلإ فرصناو

 «ةمالا نيب تقرف ىتلا ةعينشلا ةثداحلا هذه نم لوآلا لصفلا ىهتنا كلذ
 .ةلئاهلا ةروثلا هذه تثدحأو

 عيبرلا نب لضفلا ىلإ مث الوأ ديشرلا نوراه ىلإ نادئاعف اهتعبتو أبدس امأ

 نيمآلاادمج الوأهدبعىلو هنأ : ىلوآلا .تاطاغ هلعف ىف طلغهنإف ديشرلاامأ . ايان

 نم اذه سيلو ةديز نبأ هنأ الإ نيمآلا ديزي ام نكي ملو هنم نسأ نومأملاو

 نورئأتي نيذلا افعضلارظن ىف مجرم وه امنإو ءالقعلا رظن ىف ةحجرملا بابسألا

 ةيلوتبار شاه ديزيام ىلعفف اهتاوادم دارأ ةطاغلاه ذب سحأ امل هنأ : ةيناثلا ؛ىوملا

 هلعجيامتازايتمالا نم هاطعأ لب -هعلاةيل وتدرج لع _ هتقب ل« نيمآألادعب دهعلل نومأملا
 ترثك اءلكهنأ مولعملا نمو نيم الا هيخأ نع ىرلا ناس ار خم أب لالقتسالا مامن القتسم

 نيوخأ اءاك نإو نومأملاو نيمآلاو داسفلا بايسأو لكاشملا ترثك تازايتمالا

 هتازايتماب عتمتي نأ ليم ىناثلاو : مالا ةفالخلا ناطاسب عتمتي نأ ل مب لوآلاف ناسفانتي

 نيوخآلانيذه قبب نأ نظي نكي ملف بغري اك هيف فرصتي شيجامهنملك-]و امامت

 رصتةيلهنأ: ةثلاثلا؛هناحىف كلذ نوركفملاكردأدقو ديشرل ةافو تناح ىتم ءافص

 ةريز+لاىف تازايتمالانم هاطعأر ائلاث اخأ امهيل] فاضأف دهعلاةيالو ىف امهيلع

 هنال دبعلا ضقن ىلع نيمالا كلذ أرخ ؛ ناسارخ ىف نومأملا ىطعأ ام ةيفيمرأو
 مالسإلا عاقب مظعأ ىف ناطاسلا هنم اعوزفم نيحانجلا صوصق» هسفن ىأ رق رظن

 داسفإ ىلعءأرج ىذلا عيب رلانيلضفلاب رغا هنأ : ةعبارلا . !دنجو انا وعأاهرثكأو

 لجرلا ةين ثبخ نيبقي ملو مهتءافكو مهتردقم نم نامرحلا و ةكماربلا لتقب هكلم

 دبتجا ىذلاره هنإف نيمآلادهع ىف ىلوآلا هن ريس داع ىتح هب ةناعتسالا ىلع رمتساو

 ديشرلا عم هدهعل هثكن ةءبقب هذخأ ىلوت اذإ نرمأملانأ نظ هنآل هيخأب هثارغإ ىف

 نومأملا ىلإ اهب دهع ديشرلا نأ عم دادغب ىلإ ديشرلا عم تناك ىتلا دونجلاب هريسو

 نيمآلا لعرماألا دتشا او . تابارطضالاهذه مقوأ ىت> داسفإلاىف لاتح لازاف

 ىإ لاق رفك ايلف رفكا ناسنإلل لاق ذإ ناطيشلاك ناكو قتخا لب ةدئاف هدفي مل
 . نيملاعلا بر هللا فاغأ ىنإ كندم .ىرب.

 ةفالخلاف مهدعب نوكي نأ ىلإ مهليم نم ءافاخلا عابط ىفام هلك كلذ ىلإ فاضي



 ةيمالسإلا مالا خيرات تارضاحم 1

 دهملا نم مهمامعأ ىنب وأ مهتوخ] جارخ]2] مهعسو ىفام لكب نولاتحي مهف مقانبأ
 نم عنم ادقعوأ ادهع دجن ملو ىعسلا كلذ هل عسي ملف نبا هل ةفيلخرن مو « ناكنإ
 نو-تفياوراصو ةبوتكملادوهعلاب ءانتعالامدع ىلع ءافلخللا رب اذه ناكىت> كلذ

 هل مقو امب كلذ معي هسفن ديشرلاو اهب كسلا مدع مهل جيبي ام ليحلاباوبأ نم امل

 عم تبلغ ةينملا نأ الول دهعلا ةءالو نم هجرخيو هب رفظي داك دقو ىداحلاهيخأ نم

 ةمالسلا هللا لأسن ؛ ءوبأ ىدهملا هايإ هاطعأ زايتمالا نم ءىش هلنكي مل ديشرلا نأ

 . ةماعلا ةكلهملا امهف ظاعتالاو رابتعالا مدع نم

 نيماآلا تافص

 ديدعتو هيف حدتلا لإ هلتقو نيمالا عاخ دعب ءارعشلاو باتكلا ةنسلأ تدتما

 عم اديأ مهف ردقلاهدعاسي نم عم سانلا نأ ةميدق ةنس هذهو هب تدوأ ىلا هبلاثم

 ليق ام جذومن اذهو بلاي ال سرفنلا ىلع اناطملس ةوقلل نآل روهقملا ىلع رهاقلا

 : نيمالل اءاجم قف

 برطلل اذامل كيكبن مل
 اهتاقوأ ىف سلا كرئلو

 هل ىكبأ ال انأ فينشو
 اضرلا دحام ىفرعت نكت مل

 مو كللل حست نكت م
 تكب ال هيلع ىابلا اهأ

 انتضرع ال كيكبن م

 ادبعأ انوريص مرقلو
 دهجب راصحو باذع ىف

 رشاح ىح كنأ اوعز

 ةدحو ىف هلا دق نم تبل

 هللتق اتيلع هلا بجوأ
 ةنتف انيلع هللأ و نك

 بعللا جورتو ىسوم انأ اي
 بتعلا ءام ىلع كذم اصرح

 بطعلا ىشخأ ال رثوكللعو

 بضغلا دحام فرهتالوال

 برعلا كلملاب ةعاطلا كطعت

 بجعلل الإ كاكرأ نم نيع
 تاس ارودطو قاياجللل

 بنذلا سأر لا ىلع ودبي مف
 بلط هجو الف قرطااددس

 بذك دق اذهلاق دق نم لك

 بهذ ثخيهأذ ميمج نم

 بجو صأآلا بج وأ ام اذإن

 بتكو هيلع هللا بضغ
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 صحفنو اذهو اذه كرتنو هوحدمو ءارعشلا نم ريثك هاثر دقف اذه عمو

 . هلامعأ نم هتافص

 ءارو ديشرلا دهس ىرلاو هيخأب ردغلا هتدارإ نيم لال مع نم فرعام لوأ

 ءاروام ىلإ رظان ريغ اقيزمت امهقرزعو مارحلا تيبلا نم نيدهعلا ذخأ دّقذ ؛ هرهظ

 كاهتنا نم ملا رظن ىف ىظعأ سيل ذ] روهجلا رظن ىف ةميخولابقاوعلا نم كلذ

 مارحلا تيبلا لعجو هيف ربد ىمأ داسفإ] نم مظعأ كاهتنا الو سدقملاتيبلا ةعرح

 ةمالاةابح راضو حييبق هلك كلذ نع رظنلا عطقب هتاذ ىف ردغلا نأ ىلع هياءاسراح

 . هيخأ فص ىف ةءآلا روه.ج انيأر نأ ةبارغ الف ةيبدآلا

 رظنلا دعب الو مزحلانم ءىشب هيف رسال كلسملارعولا لخدملا اذه لخد املو

 املاظ هودجوف هوبرجنم مل ودع ىدعأ ناسارخلهأ برح هالو دئاقلوأ ناك لب

 ناسارخ ريمأ ناهام نب ىميعنب ىلع وهو مراشبأ برضيو مخاومأ لحتسي ايتاع

 ىلو آلا ةب رضلار هنن راح ىف ادج ناسارخ لهأ داز امم كلذ ناكف ديشرا دهع ىف

 .ليقتسملاب هل ءافتو بلاغلاةسامح ىف ديزيو بو را اىلع نالذخلاو نهولا لخديام

 ثيعلاو وهللا نم هيف ناك 3 هرمأ ريب دت نع الغتشم نيمآلا ناك طلخلا اذه عمو

 ورمبزوم املا ءوخأ ناكق يرطلا اذه ىلع وه ناك انيبف هيخأ ريبدتو هرببدت نيد ناتش

 هققلا ىف مهعم ملكتي و نوسا< انك مهعم سلحب و ءاهقفلاو ءاءلعلا هسلجم ىلإ عمج

 روهمجابولق ىف ريمأتلا نم اذحلام قخيال وهتبح ممولة تب رشأ ىتح ثيدحلاوبدالاو

 ىرجأو هيلإ مهو نيهلملا بلطف نادلبلا عسي”جىلإ] هجو ىلوتامل ادمن ]لاقي

 ريغو ريطلاو عابسلاو شو>ولاذخأو باودلا هرق عايقبا ف سفانو قازرالا مه

 لاومالات ويب قام مسقو مهب فختساو هداوقو هتيب لهأو هتوخأ نع بجتحاوكلذ

 نم ةقرلا ىف ناك ام هيل] ل محو هيثد#و هئاسلجو هنايصخ ىف رهوجلانم هترضحامو

 هبعلو هوحلو هبولخ عضاومو هتاهزتتمل سلاجيءانبب أو حالسلاو نئازخلاورهوجلا

 ىذاولك ةقرو ىلءملارصقو هيوديع رصقو ىسوم ناتسبو ةرنارزيخلاو دللا رصقب

 دسالا ةقاخ ىلع ةلجدف تاقارح سمخ لمعي صأو بوهلاو ىراينو رايثالا بابو

 :هحدْع ساو: بأ لاقف ايظءالام اهلمع قفنأو « سرفااو ةيحلاوباقءلاوليفلاو

 بارحلابحاصل رخسق ملا اياطم نيماللل هللارع ش
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 رب نرس ةباكر م اذا

 ىرهم هيعارذ اطساب ادسأ

 وسلا الو ماجللاب هيئاعي ال

 وص ىلع كوأر ذإسانلا بع

 باغ ثيل ايكأر ءاملاق راس

 باونالا ملاك قدشلا ترهأ

 باكرلا ىف هلجو رمغ الو ل

 باقعلا قوفكرصب أول فيك هيلع ترس كوأرذإ اوحيس

 بايعلا دعب بايعلا قشت نيح اائجو رسئهو روز تاذ

 باهذو ةئيحب اهولجعت سا ام اذإ ءامسلاف ريطلاقيسآ

 بابشلا ءادر هل قبأو ٠ اَهبأو نيمآلل هللا كراب
 باوصلل قفوم ىمشاه هع محتادملا رصتم كلم

 ءانغلاوووهللا لل آدج ليمب ناك هنأ هرتسو نيمآلا رامخأ ند هيلع انفتوام عم

 ةبطاق سابعلا ىنب ىلع زاتمت هنأ عماذه هرومال ريب دتلانعكلذ هدعقأ ىتح برشلاو

 لاعفلا :ساهولعاك] و لاجرلا ولامآباذ الا نسحب سيا نكلو نيو.الا ىمثاه هنأب

 نوماملا

 اهعما دلو مأ ةعاق ىدهملا دمحم نب ديشرلا نوراه نب نومأملا هللأ ديع وه

 دهعلا هوبأ ءالوو . ةفالخلا هوبأ هيف ىلو ىذلا مويلا ف 1“. ةتس دلو لجارم

 لصتيامو ناسارخ هالوو ىحي نب رفعج ىلإ هضو نيمال ا هيخأ دعب ةئس | هنسو

 او ؛امات نوكي داكي الالقتسا اهدقع لأ طورشلا ىضتقمب هحتمو ناذم# ىلإ اهب

 ,ىموم هنبا دهملا ةبالو ىف هيلع مدقي نأ دارأ لب هدعب هوخأهل في مل هوبأ قوت

 ىهو امريخ انصصق ىتاا ةعيظفلا برحلا كلذ ءارو نم ناكو نومأملا كلذ ىنأت

 ( م18 ةنس ريمتبس ه ) ١وم ةنس مرع مه ىف نيمالا لتَش تهتنا ىلا

 ايزاغ فوت نأ ىلإ ةفياخ رمتساو يراتلا كلذ ىف ةماعلا ةفالخلاب نومأملا ميو

 «نب رشع هتفالخ تةاكف ( ممم ةنس سطسغأ ٠ ) 71م ةنس بجر ١ هى سوس رطب

 هفصتتمملإ هتيالوتب رات نم ناسارخ دالبب اهنم ماقأ . مايأ ةثالمثو رهشأ ةسمخو ةنس

 ةيسايعلاةفال1-1ة رضاح دادغبب قابلا مانأو داددب هءودق خيراةرهو ؟ . ع ةئسس رفص
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 ةيمأ ىلا ءاعأ كتلاث ماش نب محلا سلدنالا دالب َّق هرصأعي ناكو

 ( 08م - ٠.5 ) ىناثلا نحرلا دبع هتبا مث (م.وب سوه )

 ةئس هللا ديع نب سوردإ] نن سردإ ىصقألا برغملا دالب ىف هرصاعيو

 ( سا -- ؟#0 ) سيرحإ نب دمع هنبأ مث ( برع -- رده )

 باغالا نب مهارإ نب هللا ديع باغالا ىف نه ةيشرقإ ىف هرصاعيو

 (9؟ع-- ٠.١ ) ةيلغص حئاف مهاربا نب هللا ةدايز هنبا مث (؟. )--191)

 لوآلا زيول مث م14 ةنس قوت دقو هنأ قيدص ناملراش استرف ىف هرصاءيو

 ( م40 - ج09 ) ليفوت هنبا مث ( موه مع ٠ ) ةرم ىناث ماتعلاب بقلملا

 ىلوآلا ةدملا ىف لاوحالا

 ةمئرهو نيسحلا نب رهاطنيميظملا نيدئاقلادب ىلع قارعلاب نومأملل رهاألا مت امل

 ربك آلا لضفلا هسفنا ىريىذلالهسنب لضفلا ورمب سالا ريدي ىذلاناك نيعأ نبا

 ةملكلا ذوفنب رثأتسيف ةلودلا هذه نم ديفتسي نأ داراف نومأملا ةلود سيسأت ىف

 هناسل ىلع نيرمأ ردصاف ةمثرهو رهاط ىدب نيب قارعلاو كلذ هل مي سيلو اهف

 .سرافولابجلا ررك نه رهاطدحتتفاام عيمج لهس نب نسحلا ةيلوتب امهوأ نومأملا

 عيمج هيلسي نأ رهاط ىلإ بتكو ٠ نعلاو زاجحلاو ةفوكنلاو ةرصبلاو زاوهالاو

 لصوملا هالوو ثيش نب رصن ةيراحن ةقرلا ىلإ صخشي نأو لامعالا نم هديبام

 هلك تذذ ملسف عيطيو عمسي نأ الإ ارهاط عسي لف برغملاو ماشلاو ةريزجلاو

 .كاذبيو  صخشف ناسارخ ىلإ صوخشلاب هرمأي ةمره ىلإ ىتاثلا رمآلاو

 .نوجراخ مهنأ امسالوةوقلا ديبع ميدق نم قارعلا لهأو هيدسأ نم قارعلا الخ

 ىتح ةبوهرملا ىدبالا كلن لظن نأ مزاللا نم ناكف ناجيهو ةروث نم

 . اوعضخمو سانلا نيكتسي

 لوحي نأ ديري لوس نب لضفلا ناك له . ناسارخب كلذ دعب نومأملا قبي ملو
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 هذوفن نأ ىأر وأ ةيمالسإلا دالبلا ةرضاح اهاعجيف ورم ىلإ ةيمالسإلا ةفالخلا
 ىلع كلذ نم ىثفع تاباشولا لمتال ىتلاةنسلالا امو دادغب ةفياخلا لح اذإ فعضي

 راضم ريبدتلا اذه نع جتن دّقف كاذ وأ اذه هفلخ ىف بدسلا ناك أءاوس هزكرع

 ؟ نيع دعب ًارثأ نومأملا كلم عجرت تداك تابارطضاو ةديدش

 دقلهسنب لضفا! نأ لهم نب نسحلا ةيالوو رهاط جورخ دعب قارعلاب عاش

 مدرب هنأو هداوق ةوجوو هلل لهأ نع همق هبجح ارصق هلزنأر نومأملا لع بلغ

 اوفنأو سانلاهوجوو مشاه ىنب نم قأ رعلاب ناكزم كلذل بضغفءاوه ىلع رومآلا

 راصمالا ىف نّدفاا تجاه و لهس نب نسحلاب اوفختساو نومأماىلع اضفلاةباغ نم
 نب نسحلا نب ميدهارنإ نب ليعامسإ نب ميهارإ نب دمت جورخ تناك ةئتف لرأو

 وهونيعأنيبةمثره لاجر نم ريدك لجر رءأب ماقو ةفوكلاب جرخ لع نب نسحلا

 اهلماع بئاث دي نم ةفوكللا ىلع ىل ,ةساف ىنابيشلا روصتم نب ىرسلا ايارسلا بأ

 بيسملانب ريهزهدوي اشيجلهس نب نسحلااهيل] لس راق روصنملا رفعج ىبأ نب ناملس
 لام نم هعم ناكام ذخأو هركسع حايتساو ايارسلا وبأ هءزهق فالآ ةرشع

 سيمخلا مو. كلذو أخ مهاربإ نإ دمت تام مويلا كلذ دغ ىفو با ودوحالسو

 نب دمج نب دمحوهو اثدح درمأ امالغ هلدب ايا سلا وأ ىلوف ؛و5 ةنس جر لوأ

 نم ىلويوروءأآللا ذفني ىذلا وه ايارسلا ونأ ناكو لع نب نيسحلا نب ىلع نب ديز

 . اهلك رومألا هيأ]و ءاش نم لوك ىأر

 000 دلاخ ىنأ نب دمحم نب سودسع ةدايش اناث ًاشيج نسحلا لسرأ

 كا هلَدقَن ووو ةنم بجر زاب ىف ةعقو هل عقوأو ارعلا وبأ هيلإ هجوتف

 دحأ مهنم تاب ملف لجر فال ةعبرأ وحن اوناكو هركسع حابتساو نوراه

 شقنو ةفوكتلاب مهاردلا ايارسلاونأ برضو دالبلا فن ويبلاطلا كلذ دعب رشتنا

 , (صوصرم ناينب مهتأكافص هليبس ىف نولتاقي نيذلا بح هللا نإ ) اهيلع

 مدح أ هجوانلكو اًيشهنعنوتغيال هداوقدجو امل هتافغ نم لهس نب نسحلا قافأ

 ىلع هارإ الضم نيعأ نإ ةمئر ه ىل] هتركست هجوف اموزوم داع ايارسلا ىأ بر

 ناكر لس ف يسلب ساكم قانا و2 ىلإ ديو نق دوا رع ناك ندخل اور سال لع

 ىنأف ايارسلا ىأ برحل دادنب ل] قارصتالا هلأسي هيل] ثعبف ناولح لصو دق
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 ووو ةنس نابعش ىف اهمدقفدادنب ىلإ فرصن او باجأف افطاتم ةلاسرلا هيلع داعأت

 نمابلع ىكوتساو نئادملا ىلع رف هراتخا دنج هعم أيهتو ةفوكلا لل جورخلأهتو

 ىنأ بامحأ نم لتقف ةريبه نبا رصق دنع ناقيرفلا قتلا مث ايارسلا ىنأ لامع دب.

 ةفوكلا ةيامح ىلع ًارداق دعي مل ىتحبرحلاب ةمئره هيلع لأم . ةميظع ةلتةمايارسلا

 ىف ةيسداقاا ىلإ راسو نيببلاطلا نم هعم نمو وه اهنع برهف هلاعأ ةدعاق ىه ىتلأ

 اهحراب مث مهنمدحال ضرعيملو اهلهأنمأو ةفوكلا ةمئره لخدو ب. . ةنس مرح

 . مويلا كلذ ءاسم

 هيقاف سراف دالب نم سوسلا ىتأ ىتح راسو ةيسداقلاب هناكم ايارسلاوبأ كرتو

 هركسع حابتساو همزهو هلئاقذ قومأملا, فورعملا ىسيغذايلا ىلع نننسحلا كانه

 ةريزجلا نم نيعلا سأرب هلزنم اديرم برهف ةديدش احارج ايارسلا وبأ جرجو

 ناورولاب امقم ناكو لهسنب نسحلا ىلإ مم ىجو هعم نمووه قيرطلا ىفهب ريمه

 هلتقمو ةفوكلاب هجررخ نيب ناكو . دادغيم هدسج بلصو « هقنع برضق

 :نهغأ ةرضع

 ناكو رقعج نىموم نيديز وهو ايارسلا ىآل اهاماعدي نم ةرصبلا تذأ مَ

 نم لجرب ىتأ اذإ ناكو : ةرصيلا رود نم قرحأ ام ةرثكل رانا ديز هل لاقي

 . نمأو ًاريسأ ذخاو راثلاب قرح نأ هدنع هت وةع تناك ةدوسألا

 25٠ ىلودق ناكايارسلاابأ نافةنيدملاو كم رثأ أوس نتفلا كلت ىف نيربااطلل ناكو

 ىبايعلا ىنوم نبىسيع ني دواد أهب ناكو ىلبع نب نيسحلا نبىلع نبنسح نب نيسح

 ةفرع موببرغم لبقنيسحلا اهلخدف#ك٠ نع رخو مرحلاىف لاتقلا ضرب لف ًايلاو

 ةيعكلا بايشب ساق ةينثم ةقرمب ىلع ماقملا فلخ ساج ةك نم جاحلا قرفت املو

 قيفر زخ نه نيب ون اهاسك مث ايش اهتوسك نم ابيلع قي مل ىتح تدرج الع ىلا

 رفصألا ىنأ نب رفصالا هب ىمأ ) امهيلع بوتدكم هعم امهب هجو ايارسلا وبأ ناك

 نمةللظلا ةوسك هنعحرطي نأو مارحلا هتاتيب ةوسكتل دمت لآ ةيعاد ايارسلا وبأ

 تناك ىتلا ةوسكسلا مسق م“ ( ١9 ةنس بتاكو مهتوسك نم رهطيل سايعلا دإو

 ةعيدوب عمسي لو هذخاف لامنم ةيعكلا ةنارخ ىفامىل]دمعو هءاححأ نيب ةبعكلا لع

 هذخأ اًئيش كلذ نم دجونإف هراديف هيلع مجالا مهعابتأو سارعلا ىتيلدحأ دنع
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 رقي و هلوطردقب هسفنىدتفي ىت>هبذعو هسبحا كيش هدنعد< لنإو لجرلابقاعو

 ًاريثك اقلخ كلذرع ىت>مهعايتأو سايملا ىت نم ةدوسلل كِلَذ نأ دوهشلا هدنع

 نم ريثك قاخ مهنم بره ىتح سانلا اف بذي باذعلا راد اهمسا راد هل ناكو

 نيطاسأ سور ىفىذلاقيقرلا بهذلانو كح اولءسو مر ود مده مه وءبقيف معنلا لهأ

 ىتح هو وأ بهذ لاقثم ردق ديدشلا بعتاا دعب هناوطسالا نم جرخيف دجسملا

 مزهز كيبابش ىلع ىذلا ديدحلا اوءاقو مارحلا دجسملا نيطاسأ رثكأ كلذ مع

 . سيسخلا نعلاب عيبف جاسلا بشخو

 قارعلاو ةفوكلاهنم نأو ايارسلاو أ لتقمهغلب ىتح لاحلا كلت ىلع اولازامو

 ابي اعداو اخيشناكر قداصلا رفعج ندم ىلإ اوءمتجاف اودرطدق نييبلاطلا نم

 هيأ نع ملعلاىوري ناكو ةريسلامبق نم هتيب لهأ رثكأ هيلع امل اةرافم ساتلا ىف

 ,سانلا هيا رشحو ددرت دمب باجأو ةفالخلاب هوعياييل هصث زري نأ هيلإ اوبلطو

 نم هل سيلا و ًارهشأ كلذ ىلع مافأف نينمؤم لا ريمأ هوعسو اهركو اعوط هوعبابق

 اوناكام مسبقأو ةريس اوناكام ًاوسأ نسح نب نيسحو ىلع هنباو همسا الإ ىمآلا

 . ضارعألا ىلإ لاومالا اودعت ىتح العف

 .ىميع نب ىموم نبقاإ مهاع مدقف هيف مهام ةكم لهأ نع جرقي نأ هللا دارأ

 ةممره هلسرأ ىذلا ثعبلا هيقلذ ةكم راب م ًامايأ نييولعلا لئاقف نملا نم البقم

 ى> نييولعلا اولتاقف عليم ن.ءاقرو ثعبلا سيئر ناكو مهعم داعف هم صيلختل

 اوبهذيو ةكم نم اوجرخت ىتح هعم نإو هل نامآلا رفعج نيدمت بلطو ,هوهزه

 بهذو ةكم ةيسايعلا دونجلا تاخد تبتتا املفمايأةثالث اولهمواو.بجأفارقاش ثيح

 . ةيحان ىلإ نييولعلا نم قيرف لك

 اهلاو ناكو رقعج نب ىسوه نب ميهارنإ اف جرخ دفق ناك.ف نعلا ىف امأ

 ادام فرصناو ءاعنص هل كرت مهاربإ لابقإب ممم الف ىسيع نب ىموم نب قاعإ

 عربكل راز+لا هل لاقي ناكو نولا ىلع مهاربإ ىلوتساف هم ىف ىسيع نب دواد هع

 بلاط ىنأنب ليقع دلو ضعب هجو ٠٠٠ ةئس مسوم ىفو . سانلا نم ندلاب لتقنم

 نييسابدلا نم جسحلا ةرمإ ىلو ىذلا ناكو سانلا» جحيل فيث.ك دنج ىف نعلا نم

 غلب رهاع نبا ناتسب ىلإ لليقعلا لصواءلف داوقلا نم ريثك هءمو ديشرلا نب قحاب
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 ةبعكنلاةوسك اهيذوراجتلاو جاحلا نمةلفاق هبترف ناتسبلاب فقوتف ةلكمب نم ىمأ
 نيباسم ةارع ةكم جاحلامدقو اهبيطو - ةردكو نايا 7 ذأ اهبيط ٠

 نم رثكأ رساف ناتسيلا_ هيقلف هداوق دحأ هيلإ لسرأف ىليقعلا رمأ قتعإ انأ غلب

 داعو مهم ذدخأ ناكام جاحلا ىلإ دروهيم دق ىلع ىعس مم برهنم برهو هعم

 اويهذف مهالخو 1 ةرشعب ىرسآلا ءال وه نم الك بقاع مث ةيعكسلا ةوسكب

 . اعوج مهرثك ! كله ىتح قرطلا ىف سانلا نومعطتسي

 ءاهتنا قل ضفلا و دايعلاو دالبلا ىلع ررضلاب تداع ىتلا ةيولعلا نتفلا هذه تهتنا

 نأدارأ ةمهملا كلت ءادأ نم ةمئره غرف الو . كنحا دئاقلا نيعأ نب ةمثرحل اهرمأ

 داديتس انه هيلع سانلا هركسني ام ولاحلا ةةيقح ىلع هعاطيل هرم نومأملا ىلإ هجوتي

 ةمئره نأ نومأملا مهفأت لضفلا نيعف ى ورب ام نكيملو هرمأ ىلع 'مس نب لضفلا

 نأ ءاش ولو عنصام عنص ىتح ايارسلا ىأ ىلإ سد ىذلا وه هنأو داللا دسفأ دق

 بتكدف نومأملا ناكو . هدوتج نه نم ناك هنآل لعفام ايارسلا وبأ كلذ لعفيال

 ىري ىتح عجري نأ ةءره ىأف زاجحلاو ماعلا ليو عجريأ قيرطلا نم ايتك ةمئرهل

 غلب ا1و . هتمةش هك ونومألا داز امم كلذ ناكف لاحلا ةقيق- هلنيمت دو نينمؤملا ريمأ

 نومأملا اهعمس ىلويطلا برضف همودق ربخ نومأملا متكي نأ ىشخ ورم ةمئره

 لعلخ دافلو,ةملاهلوق نأ ةءره نظودعريو قري ءاج ةممره اولاقفل اساهم<الو

 سيدو هقنع ”ىجوف هب رمأ وةءاكدنم عمسي لذ برشأ م هنمهبلةبرشأ دقو نومأملا

 ثكفديدشتااو هياء ظياغتلايناوعآلا ىلإ لضفلا مدقت دقو هيدي نيب بو هنطب

 نه ميظعلادئاقلا اذهب هذ اذكه تامهنإ اولاقو هولتقف هيلإ اوسوم“ امايأ هسيحو

 , ةئاطبلا ثيخ ةرض ةياذج ريغ

 لمس نب نسحلا ىلعاوراث واهب هيب رحلا دنجلا جاه ةمئر ٠ عنصامد| دذب لهأ غاي املو

 ردفيام نسحلا دنع نكي لو ن ومأملا رماب اوفختساو دادغب نم هنالو و ا

 هيأإ اوءاطوىدهملانيروصنم ىلإ دادغب لهأ ديعمل . ةيأر ءوسوةفعضل لمع ىلع هب

 ميدلع نوكي نأ هيلإ اوبلطف مهيلع كلذ ىنأف نومأملا اوعلخو ةفالخلاب هوعيارب نأ

 ىح هدرطن ,لهس ني نسحلا ىسوجماب ىضرت ال اولاقو نومأسلل اوعدي نأو اريمأ

 ةيلاخ تناك لاح لك ىلع امنأ الإ دادغب رمأ ىلوتو ليف ناسارخ ىلإ عجري



 قاسؤناف دي دشااداسفلا كلذ نعجةنف اهله أن مني دسفا !ىديأ لع ذخأي ىوقشيج نم

 قسفلا|ورهظأواديدشىذأس انلا اوذآ خركسلابو اهب اوناكن يذلا ر'طشلاو ةيب رحلا

 لجرلا نولأسي اوناكو قيرطلا نم ةينالع ءاسنلاو ناملغلا ذخأو قيرطلا عطقو

 ىرقلان وتأيف نوعمتحي اوناكو عاتتمالا ىلع ردقي الذ مهلصي وأ مهضرقي نأ
 مهعنم ناطاسال كلذ ريغولامو عاتم نم هيلعاوردقام نوذخأ, راهاهأ نورثاك ف

 هنوبكتري قسفنم مهعتمب نأ ردقي الف هتلاطب اوناكو مهب زتعي ناك ناطلسلا نآل

 نوءطقيو نيتاسبلا نورفختو رهظلا لعونفسلاو قرطلا ىف ةراملا نوب اوناكو

 نعناطاسلا فعضوءاليلا اذه ةدشسانلاىأر مهلع ردعيدحأ الو ةينالع قرطلا

 بردلاىامإ اولاقو ضعب ىلإ مهطعب ىثف برد لكو ضب رلكءاحاص ماقف مهتيامح

 كح نوكي ىنح متهمتج ولف مهم رثك أ متن أ و ؟وباغدقر ةرشعلاىل] ناةسافلاو قسافلا

 شويردلا دلاخهمساراينالا قب رطةيحان نم لجر ماَقف . قاسفلا ءالؤه متءمقل ادحاو

 ركسنملا نع ىهنلاو فورعملاب سلا ىلع هونواعي نأ ىلإ هتاع لهأو هناريج اعدف

 نوءنصي !وباكامت مهعتف راطشلاو قاسفلا نم هيلي نم ,إع دشو كلذ ىلإ هوباجأف

 ىلإ ميعقرو مهسيحر مهبرضق مهضعب ذخأو مهمزهو مهلتاقف هيلع هاوعنتماف

 همسا رخآ هدعب نم ماق مث . ناطاسلا ىنع ءادتعالا هقح نم ىريال ناكو ناطلسلا

 قلعو ركنا نع ىبنلاو فورءملاب رمالا ىلإ سانلا اعدؤىراصنالاةمالس نب لهس

 سانا اعد مثهنم اولبقق مانو مرهاذ هتاو هناريج لهأب أدب مث هقنع ىف افحصم

 تيثي اناويد هل لعجو مهنودنمومئاهىب عيضولاو مه.» فيرشلا كلذ ىلإ ًاعيمج
 اهضابرأو اهفاوسأ دادغي فاط مث ريثك قلخ كلذ ىلع هعيابف مهنم هاتأ نم هيف

  مالسإلا ىف ةرافخال لاقو ةراملا ىجيو رفخب نه لك عمو اهقرطو اهبوردو

 هنع عفدأىرفخ كن اتسب لوقيف نيتاسبلا ياك! ضعب لجرلا ىنأي نأ ةرامخلاو

 . ىأ مأ ءاش كلذ هيطعيف امهرد !ذكو اذك رهش لكك قنع ىف ىلءوسب هدارأ نم

 ناطاسلا ةنواعم ناك شويردلا دصقم نآل قافو ىلع شويردلاو لبس نكي مل

 هاهنيالو ءىشب همأيال و هلتاقيال وائيش هيلع بيع. ال ءنيدسفملا ىديأ لع ضبقلا ىف
 اناطلس ةتسلاو باتكلا فلاخ نم لتاقأ ىنإ لاق عاطأ اذناك هدأ رهظيف لهس امأ

 ةالولا هفاخ ىتح هعابتأ ترثكو عيبا قرؤ كلذب هسفن لعج دقف ةقوسوأ ناك
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 اريمأ نويقارعلا هماقأ ىذلا ىدهملا روصنم ةفاخو

 هيفركفيامنس>أ نم ةيعملجا هذه نيوكستو نيلجرلا نيذه لمع نأ ىرن نحنو
 هذه نراقت ىلا ةياهآلا ةنتفلا دوجو نم عنم كلذ نآل مهفورظ لثم ىف ءالقعلا
 ةداع دسافملا

 دقو ةفالخلا ةرضاح رابخأنمءىث هيلإ لصيال ورم ىف نومأملاو ناك كلذ لك

 ىهتشيام هيل] زصوي الف له-نب لضفلا هبجح

 ىسوم نب أضرلا اياع هدهع ةيالول راتخا نومأملا نأ ةنوالا كل: ىف ناكامو

 اضرلا هامسوةيرشع انثالا ةيمامإلا ةعيشلا ةمثأ نم نماثلا وهو قداصلا رفعج نب

 ىذلاةرضخلا باي سيلو نييسابعلا راعشداوسلا حرطب هدنج صأو دهم لآ نم

 اذه نأنظلا ىلع باغيو قافالا ىلإ كلذ, بتكو ةديدجلا ةلودلل اراعش هراتخا

 املاطو ايولعنيملسملا مامإ نوكي نأ مهبجعي .سرفلا نآل لهس نب لضفأا لمع نم

 نمةفالخلا اهيف نوذخأي ةصرف هذهو ىلع ىتب ىلإ ناطاسلا عوجر ليهس ىف اولئاق

 ىلع ليضفت نم هسفن نومأملا هاري ناك ام كلذ ىلع دعاسو لاتق الو برح ريغ

 ماج كلذ ىرث الو مهنم هفالخلاب قحأ ناك هنأو نيدشارلا ءاغللا نم هريغ ىلع
 ىكمربلا رفعج رجح ىف هرمأ لوأ ىف ناك هنإف اهيف ىبرت ىتلا ةئيبلا نم الإ نومأملا

 ىلع ةركسفلا هذه هدنع ترمتخاف عيشتي نم مماكو لهس نب لضفلا ىلإ لقتنا مث

 هؤابأ هيلع ناكام ريغ

 مهضعب لاقو ةرضحلا سبانو عيابن مهضعب لاقف !وفلتخاف دادغب لهأ كلذ غلب
 سيسد اذه اهي إو سايعلا دلو نمرهآلا اذه رذضالو ةرضخلا سيان الو عياين ال
 عمتجاو كلذ نم سابعلا دلو بضغو امايأ كلذ ىلع اوكف ىلهس نب لضفلا نم
 اريخأ اوةفتاو نومأملا علختو انضعب ىلون اولاقو هيف اوملكتو ضعب ىلإ مهضعب

 كلذ ناكو نومأسلا اوعلخو ةفالخلاب نومألا مع ىدهملا ميهاربإ ةعيابم ىلع

 هلك داوسلاو ةفوكلا ىلع دادغب لهأ عم مهارب] بلغتف »7. ةنس مرحملا لوأ ىف
 ىنرغلا بن اجلاو ىداحلا نب سايعلا دادغب نم قرشلا بناجلاىلوو نءادملاب ركسعو

 هءم نم ةكرت نأ كعب عوطتم ا همالس نب لهس ىلع بلغتو ىداحلا نب قاحإ

 هنإفهدبع ىلواضرلا ىلع اهايإ هغلبأ ىذلا نإ لاقيو نومأملا لاوحآلا هذه تغاب



 لهس نب لضفلا ناكام وهوخأ لتق ذنم لاتقلاو ة:تفلا نم سانلا هيفامب هربخأ

 ىدهملا نب يهاربإل | وميايفءايش اهيلعاومندةهتيب لهأ نأو رامخألا نم هنع رثسي

 هزبخأ ام ىلع مرمأي موةيمهلاريمأ نوكسيل هوعياب امن] نومأملاه4 لاق  ةفالخلاب

 ىدبملا نب مهارب] نيبةمئاقبرحلانأوهمغو هبذك دق لضفلا نأ هيلعأت .... لضفلا هب
 كتم ناكموىناكم هيخأناكمو هناكم هيلع نومقني ضانلا نأ و لهس نب نسجلاو

 مهلأسو نومأملا مرضحان لاق امب نودهشي داوّلا نم ةدع هل ىمسو كدعب نم ىل

 هزهام هوريخأو لهسنب لضفلا نم انامأ ماطعأ نأ دعب ههجو ىلع رخلاب هوريخاف

 كرادتيل نإهنأو لمعيام هلنيريل امان ءاج امتإةممرهنأو ةمئره سأق لضفلاةياع

 نأو هلتق نم ةمثره ىلإ سد لضفلانأوهتيب لهأ نموهنم ةنالخلا تجرخ مالا

 هلك كلذ نم جرخأ رمآلا أطو اذإ ىتح ليأ ام هتعاط ىف لبأ دق نيسحلا نب رهاط

 بُعشو هرهأ ف هضىتلاومألا هياع ترظح دق ةقرااب ضرألان م ةيوازىف ريصو

 ٌئرتجا اممم هيلع أر تجي لو كاملا طيضل دادغبب كتفالخ ىلع ناكل هنأو هدنج هيلع

 جورخلا نوماملا اولاسو اهراطقأ نم تقتفت دق ايندلا نأو لوس نب نسحل ىلع هب

 كل ةعاطلا,اوءافو اونكس كوأرول دونجلاو داوقلاو ىلاوملاو مثاهىنب نإف دادغب ىلإ

 رش نم داوقلا ءالؤه مسي ملو دادغب ىلإ ليحرلاب رمأ نومأملا كلذ قةحت امل
 نم ناكامب هلعأو نودأملا ىلإ اضرلا ىلع حارف دراطلاو سبحلاب مهةاع لب لضفلا
 هيف وهام ىر'ديهنأ هلعاف محل هنامض

 وهو لهس نب لضفلا ىلع موق دش كانهو سخرس ىتح ورم نم نومأملا لحترا
 هوبراض ذخاف ب.« ةئنس نايعش م ىف كلذو تام ىّتح مهفويس هوبرضف ماخلا ىف
 تب رضف مهر مأةهلتقب انترمأتنأ اولاقديلإ مه.ءىجاءلف نوهأملا مدخ نم ةعبرأ مو

 لقثب سحأ هنآل نومأملا ريبدتب ناكأهرودص نأ دكوت ةلعلا قباوس و. مهقانعأ

 ةعاط دادخب لهأ نم ىريال هعم مادام هنأو هل هششغ نم ناكامب و هيلع لضفلا دب

 هريخأ و ءازعو لهس نب نسحلا ىلإ مهسوءربشعبو مهأتق مث مدخلا ءالور لاتحاف

 هناكم هريص هنأ

 فاللتخال اميس ليحرلا اذه نأكو رطغلا ديع موي سخ رس نم نومألا لحر

 دقنومأملانوعاخ هلجأ نم ىلا بيسلا نآلىدهملا نب مهاربإ ىلع دادغبب داوقلا
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 . دادغيب مهاربإ رمأ برطضاف لاز

 نومهتيو اضرلا ىلع ةافو ىهو ىرخأ ةثداح تقدخ سوط» نوءأملا راص ام

 امرقيام ردقب هنآل ةمهتلا هذه دكؤيام نيهاربلا نم اندنع سيلرهجهنأب نرمأملا

 ناكام اهدعبي هنم صاختلاب نييسايعلاو دادغب لهأ ىلإ برقتلا نومأللا ةدارإ

 ىذلا وه ًايلعنأو ًايلع رهاص هنأ وبلاطىأ لآ ةبح نمنومأملا سفن ىف اسورذم

 ضعب لعف نم هنأ ىدنع دعببالو نّفلازم قارعلا» رودي ناكام ةقيقح هل رهظأ
 ارشهنودقتميام اوصاخت و نييسارعلابا طضانومأملا نع اوففخيل ةينومأ' ةناطيلا

 ىلاوملارسايعلا ىت ىلإ نومأملا ب تك كانه و. سابعلا لآ نم ةءالخلا جورخ وهو

 ٠ ىمو» نب ىلع توم مهللعي دادغب لهأو

 فلأ ىناا طاقسإب اهلهأ ىلإ بيحت كاتهو ىرل' ىلإ سوط نم نومأملا لحر

 ىدهملا نب مهاربإ لعبارطضالا داز دادغب نم برقادك ناكو . اهجارخنم مرد

 هيلإ نوءاطي لمس نب نسحلا داوق نم دثاق ىلإ اويتك ىتح ههجو ىف داوقلا ماتو

 نلعأو ةئيدملا دادغب دنج هل ملسو ريح نأ تياي ملف دادغب هيلإ اوءلسيل روضحلا

 ةجحلا ىذ )؟,.اعبرألاةليل ميهارب] تخاف نو٠أكلةوعدلاو ىدهملا نب ميهارب] عاش

 اموي ريثع ىنثاو ارهش رشع دحاو ةدحاو ةنس دادغيب اهاكهمايأ تناكف ؟ م ةنس

 هيلإ جرخ كانهو ناورهنلا لصو ىتحةلزنم ىلإةلزنم نم لقتني نومأملا لازام

 هنآل ةقرلا نمنيسحلا نب رهاط هافاوو هيلعاودسف سانلا هوجووداوقلاو هتيب لهأ

 ةئيدم لخد ؟.4 ةئس رفص نم تيب رشع عبرأل تبسلا موي ىفو كلذب هىمأ

 لهأ كلذ سياق مهءالعأو مهسنالقو مهتيبقأ ةرضخلا هلهأ سايلوهسابلو دادغب

 مشاه ونب كلذ ىف ملكتف مايأ ةينامث كلذ ىلع اوئكمو . نوءجأ مشاه وابو دادغب

 كتيب لهأو كنابآ سايل تكرت نينءوملا ريمأاب هل اولاقو ةصاخ سايعلا هدلوو

 نب رهاطهلأسو ناسارخلهأ داوق كلذ ىف هيلإ بتكو ةرضحلا تسبلو كتلودو

 ةرضخلا سبل هلسانلا ةءاط نومأا!ىأر اءلف داوسلا سبل ىلإ عجرب نأ نيسحلا

 اعدوهبافداوس اعد هدنع اوهمتجا ايلف رضخ بايثهيلعو مه دعق المهتهاركو

 الف ًاووس سنالقوةيبقأ مهسبلاف هداوق نم ةدعباعد مث ارهاطاهسيلا داوسةعلخم

 داوسلا اوسبا وةرضخلا سبل دنجلاوداوقلا رئاس حرطدا و سلا مهيلعو هدنع نمودج رخد



 ةيمالسإلا مماآلا خي رأت تارضاع لا

 . قيقحلانومأملا كلم تقولا كلذ نم أدتباو

 دادغب نومأملا

 .تقولا كلذ نمو هئابآ ةرضاحدادغب نومأملا هلا ديعسابعلا ىأس ءكث تقرشأ
 .لهأ نم دحأ اهيف هيباشي مل ىتلا هقالخأو ةيلاعلاايارنم تلجتو قيقحلاهكلم أدتبا
 دادغب تذخأو فنع اهوشالةوقو فعضهبوشيال نيل ةسايس ةمالا ساسو هتيب

 .نم ناك اس ةيملءلا ةكرحلا ام تمظعو هسأ دهع ىف ال تناك ىتلا اهترضن ديعتست
 هللاءامش نإ صاخ لصد ىف كلذ نييفسوةكرحلا كلت ةيوقت ىلإ ديدمشلا نومأملا ليم

 . ةيلخادلا ةلاخلا ناب نم ىبتنن نأ دعي

 نودألا دهع ىف ةرازولا

 هنومأملا دي ىلع لسأ لصالا ىسراف وهو لهس نب لضفلا نومأملا ءارزو لوأ

 نومأيلل لضفلا راّتخا ىذلاو ىدهملا دي ىلع ملسأ الهس هابأ نإ لاّقيو و. ةنس

 نيمآلا لعف اأو فهع ىلو وهو همأربدم ناكف.ىحي نب رقعج ةراشاب ديشولا وه

 ةب راح نيسحلان ب رهاط لسراف مهم زايام ريب دتودوذجلا لاسرإمأ لضفلا رب دلعفام
 هل ىلعجو نيتسايرلا اذ لضفلا بقل رهاط رصتنا أملو . ناهام نب ىسيع نب ىلع

 .بئاجلا نمو برحلا ةساير بناج نمهفيس ىلع بتكو نيديعش ىذنانس ىلع املع
 هلك قرشملا ىلع ١..ةنس ىهو ةئسلا هذه ىف نومأللا هالوو ريبدتلا ةساير رخآلا

 . ( هينج فلأ نيتس وحن ) مرد فلأ فال ةمالم هتلامع لعجو

 ,نمأ نم ناكاملو هقياض ىتح هيلع ىلوتسا هريبدتب رصنلا نومألل مت املو
 لح ىتحعيشقي لضفلا ناكو هلتقنم سخ رسب هيلع نومأملا ربد ناك ام دادغب لهأ

 ,ىلع ىلعو هسفن ىلع كلذب ىنخ هدعب نم دهعلا ةيالوب اضرلا ىلع ةعبب ىلع نومأملا
 تاباصإ هلّنإ لاةيو موجنلا ىف رظنلاب اعلوم لهس نبل ضفللا ناكوهدعب نم اضرلا

 .لديهيخأ عم نوهأ1 ا مأ ىف هربدام ميمجو اهعقوم لبق اهنعأبنأ رومأ ىف ةريثك
 دقو ديلا ىخس لولا نسح ةباتنكلا ديج كلذ عم ناكو كح ىأر ودي دس ركسف ىلع

 . هرصع ءارعش نم ريثك هحدم
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 ىلوم ىتاش هلصأو دلاخ ىنأ نب دمحأ لمس نب لضفلا ةافو دعب نومأملا رزوتسا

 ةافودعب نومأملا هرضحأ ىدهملا بتاك هللا ديبعل ًايتاك هوبأ ناكوىؤل نب سماع ىبل
 دقونيتساررلا ىذ دعبادحأ رزوتسأ الأ تمزع تنك ىنإ هل لاقو لهس-نب لضفلا
 .قيدص اهامأتيةلزنم ةاغلا نيب و ىنيب لعجا:نينم ملا ريم أ ايلاف كر زوتسأ نأ تيأر

 نسحتساف . طاطخ الا الإ سيلو ةياغلا غلب دق ىودع لوقي الو ىل اهوجريف

 .٠ هرزوتساو همالك نومأملا

 ناك-ف همامإل ةيعرلا بولق صلخت نأ بح ءارزولا رايبخ نم اذه دمحأ ناكو

 في رط نهو مثرودص نم داقحالا نيقد لسيو مهسفنأ 00 3 ةرودشملا مئاد

 لاقو هأطبتساف ةدعسم نب ورعع اموب ركذ نومألا نأ نومأملا عم هنم لصحام

 سلجا اذها رضاح د مح أ ناكر سانلاهب لماعي اموه.1] بح اموهرايخأ فرعأال ىنأنظي

 نيبهفيس عضوهياع زخداءلف نومألاىلإ ورمعحارف . ربخلاهربخأو ورععلل] بهذف

 نينم ا ريمأاي كطفس نم كي ذاع كطذح نم هللا ذئاعان أن ينم ملا ريمأ اي لاقو هيدي

 ىلع مالكلا ضعي هئعبيانغضملرسيوأ دحأ ىلإ نينمؤملا ريمأ نوكشي نأ نم لقأ انأ

 نومأأ لاهل لاقفربخلا هل مسي لو هغلب امو رمع مريخ أف كاذامو هل لاقف.هنم رهظرام هراهظ]

 متلو هب كربخأ نأ ىلع تنك ليصفت نم ةلمج تناكامب] و كغاب اك سمألا نكي ١

 .حرفيلف بحتام الإ ىدتع كل سيلو هاني راج ىنعم مالكلا اذه ىنم جرخأ

 نومأملا لعدحأ ادغ اءلذ.لجخلاو ءايحلا ههجو ىف رهظو كنظ نسحيلو كعور

 كسلجب نع لصف املالإةمرحلا لهونينمؤملا ريمأاي لاقذ.ةمرح ىسلجم امأ هل لاق

 نومأللا هلاقام ىثفأ ىذا وه مشاه ىب نم رضح نم ضءبنأو ريخلانومأملاهريخاف

 كلذ ل عىاحىذلاو مشاه ىنب نم !دحأالار يع تريخأن ينم زالا ريمأاي ان أدمحأ لاقف

 نينم وا اريمأنأ لعأ كمدخو كئايلوأ ىلع كتمعن متنآل ةبحناو حصنلاو كل ركشلا

 واد فو رمعلثم اسال ءابرقلاو ءايلوالا فيكفءادعبلاوءادءألا هلماصي نأ بحي

 تعمسهيفهءاةب هللا لاطأ نينم اا ريمأ ىأر نه هناكمو لمعلا نم هعقوموةمدخلا ف

 هالومو هديسلاهدوأ هسفن نم موقيو هحاصيلههتر يخت آعيش هنمركنأ نينمؤملا ريمأ

 نوكي ناكامن]و هيف ءانغلا لطبي الو هلثم هدسفي الو هنم طرفام ىفالتبو

 ةماق بتنسا دق ريبدت ضقن وأ ناطلسلا ىف حدق هيف ارس تعشأ ول ايف تاعفام
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 داعأتتلق فيكلاقو ايامنومألاهيل] رظنف ىلع اين نوكي نأ هتبسح اهف اذه لثم
 ىلإ بحأ هب ىتريخأ ا تنسحأ نومأملا هل لاف ةثلالاداعأف دعأ لاق مث لاقام هياع

 فلأ امألاقوىطس ولا وهرصنب وهرصت+ةدةعو فلآ ف لأ و فلآ ف لأو فلأ فلأ نم

 كسقن نع ىاي]كقدصاف فا ف لأ امأو هاطسو قاطأ ونظلاىو- ىنع كيفناففلأ

 .رصتخلا قاطأو كباوج نسحلف فلأ فلأ امأو رصنيلا قلطأو

 اولانيل لك آملاب سانلا هيلإ برقي اهرشناك هنأ دلاخ .وأ نب دمحأ بويع نمو

 هتدئال مون لكهيلع ىرجاف هنم كلذ فرعي ن ومأسملا ناكو حلاصملا نم هدنعام

 سانلا ماعط ىلإ هرشي اذه عم ناكو هتناطب نمدحأ ماعط ىلإ هرشي >2 مرد فلأ

 صاخلاءوجوففروي همجولا سباعءاقللاىسأ اذه عمناكودهينأت ةيده ىلإ هنيع دتمتو

 هتارادم ىلعريصو هقالخأ ف رع نم ناكوهئاقل نم نسحأ ناك هلعف نأ ريغ ماعلاو

 : هيسكأو هعفت

 ناكىتلا اياطعلا ةرثكو سانلا ماعط ىلإ ةهآرشلا صخشل قفتي نأ بيرغلا نهو

 رايخأقروقط نب رعاط نب دعا ل طفلا وأ هلع وورق واالاب ضاع اهتم
 قيدص ىلإ هيد هب عنصأام ىردأام هللاوذ ماعطلا ىلإ ىدج لوي ناك هنأ دادغب

 . هيلع هدر نم ىحتسا

 ىىلد املونومأملا هياع ىلصو سو و ةئس ةدعقلا ىذ ىف دلاخ ىنأ نب دمحأ فوت

 : لئافلا لاق اكهتاو تنأ لاقو هياع محرت هترفح
 لطاب موقلا ىف ناك نإ لطان وذو اورمشو لاجرلا دج نإ دجلا وح

 متدوجأو باتكلا ةريخ نم ايتاكن أكف سوي نب دمحأ هدعب نومأملا رزوتسا

 فلأ ةقدصىلعو كطخ لثم طخأ ىنأ تددول دمحأاب اموينومأملاهل لاق ىتح اطخ

 ناويدةدعس»نب ورمع ىلوتي ناكاذإنومأملاناك ىتحةباتكسلا ديجي ناكو مردفلا

 هالووركذ نو رهشت نأ دب ري ىتلا بتكلا ةباتنكت فسو نب دحأ فلكي ناك لئاسرلا

 دلاخ ىنأ نب دمحأ تام املو ةرصبلا تاقدصوناسارخ ديرب و رسا'ناويد نومأم ا

 ىتلاةجردلا ىلع فسوي نيدمحأ دس نم نومأملا ةناطب نم ناكو هناكم هرزوتسا

 نيبأنأ تدرأ دقوهيلق نع هوصقأ ىتح دياكملا هل اوداكف نومأملا نم اهيلإ لصو

 ةهجنمابيعهيفاودحي مل ىذل اريزولا اذه عم اهوعبتا ىتلا ةئيندلا ةقيرطلا تار طخ
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 ةناطيلا دحأ لاقفهعم رومآلاءاضقل ًارحس فس وب نبدمحأ ىع دتسي نوماملاناك .هلبع

 نواوأةماركي ف وي نب دحأ نومام لا صخ اذإ نومام اس أر ىلع موقي نم مداخل

 تاذنومأملا دنع دحأ لخد . الام كلذ لجأ نم هل نمضو ىتدلعاف ناولألا نم

 اهعض وب رمأن اك ربع ةضد اهياع ةرخن وأما تحتناكودحأ هدنعسيأو رجس م و

 هرثؤيو دحام ركي نأ داراف اليلق الإ اهيفتانعدق راتلا نكت ملو دمحأ لشد نيح

 ماشه نب لياخلانب دمت وهو كلذي ةيحاص مداخلا ريخاف . هتحت لقنت ناب رماف اهب

 نأ هب هريخأ اء ناكف هب ثدحتت امو ةماعلا لوقت امع هلأس نوماملا ىلع لخد ايلف

 لوقي ءاقس تعمسف ( براق ) لالزلا ىف انأو ةعرشع تررف ام وب تقرصتا لاق

 ريمأ هل لاق - ىنمت نمو لاقف هنع لجرلا اذه ءامدن رم كتيأرام هعم رخآل

 لوقي هتعمسف فسوي نب دمحأ هدنع نم فرصن ا لاق  كاذ امو لاق نيئمؤملا

 رخبقي وه ومويلا هيلع تاخد نومأمللا م بعأالو لضأطق ًادحأ تيأرامهمالغل

 قرخبف هتمت ناك ىذلا راتقلا جرخأ ىتح رو ةعطقب ىل وعدي نأ هسفن عستت مف

 هيف موتافدحأمويلا اذه رضحام هللاو هسفن فلاقو ثيدحلا نومأللاق رعف هب

 . هتبترم نع هلازأو فسوب نب دمحأ اجو تب بورضلا نه ابرض

 ءاهقفلا ءاللعلا ةلمج نم ناك ىميقلا مكأ نب ىحب ىضاقلا هدعب نومأللا رزوتسا

 نو ,شعهنسو ةرصبلا ءاضقمىلوت لوصالاو هقفلاو ثيدحلا ىف هب امثمدق مهل نيدلا

 نوماملا ناكىنلا ملكتملا ملاعلا سرشأ نب ةمامث هب هلصو نومأملاب لصتا مش ةنس

 عنتماف ةمامث ىلع اهضرع ةرازولا هيلو نم ىلإ نومأملا جاتحا املف ًاريثك هب قثي

 املا ريب دتهيلإناكف ةاضقلا ىضاق كلذ عمهالوو هرزوتساف ىحي هل فصوو اهنم

 نومأأملادارأاذإناكف ةماعلا بهذم ىلع ىحناكو ء صخشف اعمتجا|لقو ءاضقللو.

 ةعتملا لحاموي نلعي نأ نومأملا دارأ . هنعهعج ري ايف لاتحاهيلع مهام فلاخي ايش

 نع نوماملاهلأ سف ريغتم وهو ىح هياعلخدف باطخلا نب رمع هنع ىهن ءىث وهو

 انزلا ليلحتب ءادنلا وهو مالسإلا فشدح امل نيئمؤملا ريمأاب مغ لاقف هريغت ببس

 هللا لوس رثي دحو هللا باتك نملاق نيأ نملاق  انز ةعتملامعن لاق  انولا لاق

 مهناعأ تكلمام وأمهجاوزأ ىلع الإ ن وظفاح مهج و رغل مه نيذلاو ) ىلامتهتلا لاق

 ةحوز نينمؤملاريمأاي ( ن وداعلامكئاراف كلذ ءارو ىغتبا نفنيمولم ريغ مهناغم
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 دلولا ق>اتو ثروتو ثرت هللا دنع ىتلا ةجوزلا ىهف لاق ال لاف نيمب كلم ةمعتملا

 ىرهزلااذهر  نيداعلا نم نىذهزواجتي نم راص دقف لاق ال لاق اهطئارش اهو

 نب ىلع نعامهيبأ نع ةيفنحلا نب دم نبنسحلاوهقلا دبعزع ىور نينمؤملا ريمأ اب
 ةعئأا نع ىهنلاب ىدانأ نا سو هياء هللا لص هلا لوسر ىنرمأ لاق بلاط ىفأ

 ظوفحوه أىرهزلا ثيدح نع نومأملا لأسف اهب رمأ دق ناك نأ دعب اهمبرحتو
 ناكو ٠ ةعنملا ميرحتب ىدونف رمأو هللا رفغتسأ نومأملا لاقف كلام هاور هنأ لعف

 لاؤس ردق ىبع هباوج اديصق روءآلاب مريخأو سانلا هدأ نم ههمد عم ىحب

 عبشلانودو عوجلا قوفلاق لك 1 مى ىضاقلا هللا حاصأ لاق لجر ةرم هيقل هلئاس

 لمتال لاق ىبأ مكذ لاق  كتوص ولعي الو كوجو رفسي ىتح لاق كحضأ كف لاق

 كف لاق ب تعطتسا ام لاق ىلبع خأ مك لاق  ىلاعت هللا ةيشخ نم ءاكيلا نم

 . ساناا لوق كيلع نمؤيو ريا ربلا كب ىدتةيام رادقم لاق هنم رهظأ

 نو دقانلا اهتيثي ل تانمم مهتادقو ثيدحلا مهنعىوري نيذلا نيثدحملا نم يم ناكو

 ايندلا مالعأدحأ مثكأ نب ىحي هقح قرفعجنب دم نب ةحلط لاق هرصع لهأ نم

 هءلعوهلضفسانلا نم ريدصلاو ريبكلا نع رتتسيملو هربخ ىفرعو هرمأ رهتشا دق

 هقفلاب لعلا عساو كولملاو ءافالا نم هنامز لهأ رمأو هرمال هتسايسو هتسايرو

 همدقتي مل ىتح نومأملا ىلع بلغو ةلضعم لكب متاق ةضراعملا نسمح بدالا ريثك

 يي لاح نم فرعف مولعلا ىف عري نمت نومأملا ناكو . هدنع ًاعيمج سانلا نم دحأ

 .ةاضقلا ءاضق هدلق ىتح هبلق عماجب هذخأاملقعلاو معلا نم هيلعوه امو ممكأ نبا

 ةعلاطم دعبالإ اعيش كلملا ريب دت ىف لمعتال ءارزولا تناكف هتكام لهأ ريبدتو

 مكأ نب يحي
 .سانلا هيمريام هنع هللا ضر ل.نح نب دمحأل ركذ هنأهض رات ف بيطخلا ركذو

 ناكلخنبا كلذ ركذ ًاديدش ار اكن ]كلذ ركسنأو اذهل وقي نمهتلا ناحبس لاف هب

 رضحبنوماملا ناك رهاط ىبأ نب دمحأ لاق دادغب خي راق ىف ىروفيطلالاقو هضرات ىف

 هتسكربام برشي نأ يحب دارأ وأ لوقيو هيقسي الف برشي وهو ممكأ نب يع

 هل لوةيقهدم لكأي ىحبو (ذيبن) خوبطم اهيفنومأملا مادق ةفحصلا تعضو ابرو

 ذيبنلا برشي ىضاق كرئأ ال ىنإ خوبطم اهيف نومأملا



 144 ةيسابعلا ةلودلا

 نومأملا ءارزو دادع ىف ممكأ نب ىحي ىرخفلا هباتك ىف ابطابط نبا ركذي ملو

 ةفيلخلل راشتسم ةلزنمب ناك هنأ اهاندروأ ىلا دمع نب ةحاط ةرابع نم رهاظلاو

 . لامعألا نم ءارزولا ىديأ ىلع ىرحب ايف

 هيخال نودأملا ةبصو نمض نم ناك دقن ر يخ نومأملا عم هسمأ ماتخ نكي و

 نب ىحي هب بكن ام تلع دف ًائيش هيلإ قلت اريزو ىدعب نذختت الو . مصتعملا
 ىلإ ترصف ىنم ةمصىف هنم كلذ هتلانابأ ىتح هتريس ثيخو سانلا ةلماعم قف مكأ

 نع هللا هازجال هتاقدصو هللا لاوهأ ىف عنص امب ضار ريغ هلايلاق هتقرافم
 . اريخ مالسإلا

 نيب ناك ام ءىث انلع ىل] ل_صو نكسي مل نومأملا ةيصو ىق ةرابعلا هذه الولو

 نأ بهذلا جورم ىف تيأر مث امهنيب لاصتالا ةمتاغ ىف ممكأ نب ىحيو نومأملا
 هياع ابوضغم قارعلا ىلإ هب ثعبو رصم كلذو بوه ةنس هيلع طخس نومأملا

 لكوتملا رفمج دهع ىف ىفوت ىتح ممكأ نب ىحي ةايح تااط دقو

 لوقي ىذلا وهو ىزارلا راسي نب ىحي نب تباث دابع ونأ نومأملا ءارزو نمو

 ٠ ْ ش : ليعد هيف
 دايع وبأ هريدي ضصأ تداسقو ةعيضي رومآلا لوأ

 البعد نإ نومأملل ليق دقو . اقم جوهأ باسحلاب هقذحو هتب اتك عم ناك دف

 عيرسةدحلا ديدش ناكو .؟ىنوجبال فيكد ابع ىبأ ءاجهىلع مدقأ نم لاقف كاجع

 شغأف همتش وأ هتاودب ةامرف هيدينيب نوكي نم ضعب نم ظاتغا امبر بضغلا

 نم هيب لصأوهئادزو رخآ وهو ديوس نب دادزيدمج هللا ديع وبأ هثارزو نمو

 مهنم لس أ نم لوأ ديوسو ءافلحخلاب اولصتاو اويلسأ مث اسوحب اوناك ناسارخ

 تامو نومأملاهرزوتسافءىثلك ىف عربو بدأتهناف ادم اهسالواباتكهونب جرخو

 ١ . هءريزو وهو

 ةلودلا حلاصمب داديتسا الو رومآلا.ذوفن ريبكن ومأملا دهعف ءارزولل نكي و

 دهعفةقباسلا ثداوحلا نأ ربظب وهسفن نومأملا عم حلاصملا هذه نوهني اوناكلب

 هسفنبهتا رد روهأ رظني ةفيلخلا تامجنومأللا دبع لوأ ىفو لب هلبق نمو ديشرلا

 لهس نب لضفلللصحام لثم نمءاشختام كلذ نم نوكيف«نارزو سأ لحفتسي الث
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 مهلاثمأ نم موابق نملو هتيب لهأو ىكمربلا ىح نب رفمجلو

 ةيلخادلا لاو>الا

 ةلودلا ىف ممرافآو نويولعلا

 مظاكلا ىموم نب اضرلا ىلع هدهعةيالولهرادتخا نم نومأملا نم ناكام انمدق

 لد رضخالا راعشلا هذاختاو ةيرشع ىنئالا ةيمامإلا ةعيشلا ةمتأ نع نماثلا وهو

 نيبولعلا و ايارسلا ىبأ مايقو دادغب ىف بارطضالا نم كلذ ىلع بتر امو دوسالا
 اضرلا ىلع ةافو نم ناكام مك ىربكلا راصمألا ىف همأيق لجأ نم اوماق نذلا

 تقولاكلذف !وجرخ نيذلانيبولعلا عيمجطوقسو ايارسلاىبأ ةئتف ءاهتناو سوطب
 هتدوع ودادغبب هلولح دعب رضخألا راعشلل نومأملا عزنو . نميلاوزاجحلاو ةرصبلاب
 جوز هتنباهجورف ايلع رهاص دق ن وألا ناكو . داوساا وهو هّتيب لهأ راعشىل]

 .ملو ىرخآلا هتنبا ةعيشلا ةمأ نم عساتلا ماءإلا وهو داوجلاب ىفورعملاٍلعنب دن

 بسانت ةلماعم نيبلاطلا لماعي نوماملا ناكو نومأملا بيربام اذه دمع نم نكي

 بلاط ىبأ لآ نم نميلاب م .وب ةئس ىف جرخ نأ ىلإ مويبأ لضف ىف هدانتعا

 هيلإ هجوف بلاط ىبأ نب ىلع نب رمع نب دمع نب هللا دبع نب دمحأ نب نحرلا دبع
 .نب رايد رصق هناماب هعم بتكو فيثك شيج ىفهللا دبع نيرانيد نومأملا

 هيل] ثعيف نمر لا دبع ىأىتح نعل ا|ىلإ راس هجح نم غرفالو حو مسوم ا هللا ديع
 نومأملاىلإهب جرف رانيد دي ىف هدي عضوو لخدو كلذ لبقف نومأملا نم هنامأب

 داوسلا سبلب مذخأب سعأو هيلع لوخدلا نم نييبلاطلا كلذ دنع نوءأألا عنق

 ونب ءالؤهو) هسفنب دوج وهو مهتما هيخال هتلصو ىف ءاج دقو كلذ عمو

 زواجي و مهتيحص نسحاق هنع ىلاعت هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع نينم ؤملا ريمأ كمع

 .مهترةحنافاهلعدنع ةنس لك ىف اهلفغتالف مهتالصو مهتسحينم لبقأو مهثيسم نع

 ( ىتش هوجو نه بحي

 نأ نومأملا دارأ اهيف عيشنلا خوسرو ةينميلا دالبلا ىف نمآلا لالتخا ببسي و
 .لهسنب نسحلاهيلع راشأف اه. نيدسفملا ىديأ ىلع ذخاي نم اهئماهت ةيالول راتخي

 هب .مةنساهايإءال رفىدايزلا مهاربإ نب دهعرهو نايفسىبأ نب دايز دلو نم لجرب
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 ىلأ ىهو 704 ةلس ديبز ةنيدم طتخاو ةماهت ستفف نهلا ىلإ بهذ مث يف هجويف

 لقتسم كلك راصو نملاب كلذ دعب ىدايزلا أ مظع دقو . ةماهت ةرضاح تراص

 ةنسىلإ كلم لاطو ايادحلاو جارخلا مهل] لمحو سايعلا ىبل بطخيناك هنأ الإ

 فرعتو مه ةنس ىلإ مهلاوم ىلاومو مهلاوم ىف مث هنانيأ ىف كلملا راص مو

 . نيلأب الالقتسا لودلا لوأ ىهو ةيدايزلا ةلودلاب ةثودلا هذه

 ميهارب |اهال و ديش رلانإفةيقيرفإفةلاغألا لرد لاح هيي ةلودلا هذه لاحو

 برغم أ ندلاة-رادالانيبوةيسايعلاةفالخلانيب ًارجاح نوكيل ىميقلا باغالا نبا

 بطخي هنأ ال] لقتسم كلكراسو هرمأ مظعف 184 ةئسس اهايإ هتيلوت تناكو ىصقالا

 هللادبع نوم أ ادهع ىف ريمآلا ناكو ؟و+ ةئس ىلإ هباقعأ ىف كلملا رمتساو ديشرلل

 ىذلا باغألا نب هارب / نيهقلا ةدايز مث( عمو - مود) بلغالا نا مهرب] نبا

 ٠ مورلا ىدأ نم ةياقص ةريزج حتف ىذلا وهو ممم ةنس ىلإ كام رمتسا

 مهتيوكن لصأو سايعلا ىتب ىارطأ ىلع ةياغتملا لودلال وأ ناتلودلا ناتابف

 برغملا ةفالخلا نم عطتقا نأ دعب كلذو ممذوفن دادتماو نييبلاطلا نم فوخلا

 5 ةيمأ 6 ىلا دنالاو ةسرادالل ىمقالا

 ىدهملا نب ميهارب]

 "الف ورممنوهأملاناكذ] ىدهملا ن مهاربإل دادغب لهأ ةعيب نم ناكام انمدق
 الف هوكرت ميهاربإ عم اوناكىذلا داوقلا همودقب معو دادغب ىلإ نومأملا صخش

 «كلتىفوا» ٠٠١ هنس ىلإ راد ىلإ راد نم لقنتي هادغس ايفتتع لظو قتخا كلذ ىأر

 نومأ لا لعافةأسماى زفنيتأسماعمبقئتم وهو دوسأ سراح هذخأ . ذخأ ةنسلا

 .نينم ؤملا ريمأاي :لاقف مهارب لاي هيهدل لاقف هيلع هب لخد مث هي ظافتحالاب سأف هريخم
 نمهلدما:رازقغالا هلوانت نءو ىوقتلل برقأ وفعلاو صاصقلا ىف محم رأثلا ىلو

 لعجاك بنذلك قوفهللاكاعجدقوهسفن نم رهدلا ةيداع نكمأ ءاقشلا بابسأ نم

 .ميهاريإايارضعأ لب لاق. كلضةبف فمت نإو كقحبق بقاعت ناف كنود بنذ ىذ لك

 : هحدمب ميهاربإ لاق

 عماط وأ سيال لوسرلا دعب هب ةينامب تلمذ نم ريخاي
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 قتلا ىلع هلإلا ديع نم وأو

 جوت ناف تعطأ ام عراوفلا ىلع

 ادعلا ىشخم امو ارذح اظقيتم.
 ةفانع كنم سانلا بولق تّدلم

 امهشو ةيدف ىمأو ىأب

 ىنتأوب ىذلا فنكلا نيلأ ام
 قتللو تلعج اغأ تاحلاصلل
 ىرذاعم لضت ذإ كوادفىسفن

 ةميش لضاوفلاو كاضفل المأ

 هلذبب قيضي ام لضفأ تلذبف
 هلثم نع نكي مل نمع توفعو

 ام دعب ةيوقعلا نع ولعلا الإ
 اطقلا خا رفأك الافطأ تح رف

 ىعو اك ىلع ةرصآ تفطعو

 اهمناف لوقأ ام ملي هقلا

 ىبدوقت ةاوغااو كتديصع نإ اه

 قوقش لئامح تعطق اذإ حا

 ارفاق ىمرج لثكل نأ ردأ م

 امامذ دع ىلع ةاحلادر

 ةده لوطأ كالو نم كايحأ

 ام ىتثدحم مل كل دي نم 5
 ةينه لإ ًاوفع اهتدسأ

 ىتلوأ ام دنع آريس الإ

 اه نكت ىلع اهب تدج تنأ نإ

 اهزاح ةفالخلا مسق ىذلا نإ.

 اهرمأ مماج كيلع بولقالعمج

 عداص قحب هلوقأو انيع

 عقانلا مامسلاب جرمب باصلاف
 عجاحلا ليل تانسو نم نابن

 عشاخ بفققب مؤلكت تيبتو
 عقاو بيرو ةلضعم لك نم

 مئارلل هعتر عمأو انطو
 مناقلا ريسقفلل .انوءر ايأو

 عساو ملح لضفب كنم ذرلأو
 عفايلا لحضأب كءانب تعفر
 عرابلا لالا نم سوقنلا عسو

 عفاش كيلإ عفش ملو وفع
 عضاخ نيكتس# كادي ترفظ

 عزانلا لوقك ةسناع ليوعو

 علاظلا مظع ىثولا ضايهنا دعب

 مكار فينح نم ةيلآلا دبج

 عئاط ةيفب الإ اهابسأ
 عئاه كلاهملا رمح ىلإ ىدرب

 ىعراص فتح ىأ رظنأ تفقوف

 عضاوتملا رداقلا مامإلا عرو

 عطاقب نيتولاب كودع ىهرو

 ىعماط» ىلإ تلآ اذإ ىسفن

 عناص مرك أل اعنطصم تركشف

 عئاضلا ريغ ىدل ريثكلا وهو

 عنام لدعاف عسن# نإو ال_وأ

 عباسلا مامإلل مدآ باص ىف

 عماد ريخ لك كءادر ىوحو



 لف ةيسابعلا ةلودلا

 فسوب لاقام لوقأ لاق ةديصقلا هذه ميهارب] هدشتأ نيح نومأملا نأ ركذف

 .نيمحارلا محرأ وهو كل هللا رفغي مويلا مكيلع بيرث ال -- هتوخإل

 نومأ لا علخابيدصقي ةساؤم ىلع كلذ ليبق علطا دق نومأملا نأ بيرغلا نهو

 دبع نب دمع نب ميهاربإ صاألا اذه سيئرو ةفالخلل ىدهملا نب مهاربإ ةداعإو

 . ةشئاع نباب فورعملا مامإلا مهاربإ نب باهولا'

 نيريهارباب رفظلاو, ١ .ةنسرفص ه تبسلا موي كلذ ىلع نومأملا عالطا ناكو

 ةشئاع نبا نم نومألملا مقتنا دقو  ؟١1 ةنس رخآلا عيبر )م دحالا ةليل ىدهملا
 هبرض مثنومأملارادباب ىلع سمشلا ىف مايأ ةثالم ماقي نأ ىعأ دقف اديدش اماققنا

 اوبتكدقو هعم اوناك نمب كلذ نم ابيرق لعفو قبطملا ف هسبح سأ مث طايسلاب

 ملف سانلا رئاسو دنجلاو داوقلا نم سمآلا اذه ىف مهعم لخد نم ءامسأ نومأللا

 مث ءآرب اماوفأ اوفذق دق اونوكي نأ نمأي ملو هب اوبتك نم دحال نومأملا ضرعي

 نممالسالا ف بواصم لوأ وهو باصو لتقف ةشئاع نباب كلذ دعب نومأملا سعأ

 رخآلا ىدامجو 4 ىف مهلتق ناكو نيرممآتملا سوءر نم ةثالثث هعم لتقو سايعلا ىنب

 . ةنملا كلت نم

 ثيبش نب رصن

 ًافيرشايب رعناكو بلح ىلامث موسكي نكسي ليقع ىنب نم ثبش نب رصن ناك
 ىبرعلارصنعلاىأر امل امس الو بضغ نيمآلا لتق املف ىوه نيمآلا دمي ىف هل ءاهش

 ناطلسلاى لع جورخلارهظأف مريغنم ءارسألاو داوقلا مظعم راصو هنأش طحنا دق

 طاسيمس كلمو دالبلا نم هرواج ام ىلع بلغتو ؟وري ةنس رخاوأ كلذ ناكو

 ىلإ تارفلاريعر هسفن تيوقو عمطلا لهأو بارعآلا نم ريثكق فخ هياع مهتجاو.

 هعومج ترثك هنم كلذ سانلا ىأر ايلف هيلع بلغتلاب هسفن هتثد-و قرشلا بناجلا

 ٠ تناكام ىلع تدازو.

 ىلع لبس نب نسحلا ىلو قارعلا كلمو نيمآلا ىلع نيسحلا نب رهاط رصتقا امل

 نومأللا هالوورصنةي را ةقرلاىل] ريسي نأو هيلإ كلذ ملينأ رمأو هحتنفا ام لك

 لإ هوعديرصنل]لسرأوههجوىلإ رهاط راسف برغملاو ماشلاو ةريزجلاو لصوملا

 3ذلف
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 كانم التتةافموسكي ىحاونب هيقلو رهاط هيلإ مدقتف بحي لف فالخلا كرتو ةعاطلا

 مزوالاهيشةقرلا لإ رهاط داعو هل رصنلا ناكف انسح ءالب رصن هيف ليأ امظع الاتق

 رصن ب رحى اداج نكت مل هنأ رهاظلاو . ىحاوتلا كات ظفح هرمأ ىراصق ناكو

 . هانج ام ءىشب عتمتي لو هريغو قارعلا نم هحتف ا درج هسفن ىأر هنآل

 نمر فن هات أوو ريزجلابنارحر صحو هعمج رثك ىتح رصت رمأ ىوق اء كلذ ناك

 ناك ةفياذ تءيابولف مهاجر تاتقو سارعلا ىنب ترتو دق هل !ولاقذ نييبلاطلل ةعيش

 ٠ بلاط ىنأ نب ىلع لآ ضعبل عيابن اولاقف : سانلا ىأ نم لاقف . كرمال ىوقأ

 .ضعبل مياينؤ اولاق ىنقزرو ىنقاخ هنإ لوقيف تاوادوسلا دالوأ ضعب عبابأ لاقف

 ربده ىلع مس ولو ادبأ لبةيال ريدملاو مرمأ ريدأ دق موق كئءاوأ لاق . ةيمآ ىنب

 مهنآأل برعلانع ةاماحع مهتراح انو سايعلا ىت ىف ىاوه امتإو هرابدإ ىتادعال

 كربف ام ءاملي نأ ارهاط رمأ دادغب ىلإ نودأملا صخش املو مجعلا مهياع نومدقي

 ءالورهاط مدقاملذارصن لئاقينأ هرمأو هللا دبع هنبا شيجلا لع فلختساو ةقرلا

 رصنةب راح ىقدجلاب هرمأو رصم ىلإ ةقرلا نم هلا دبع هث' ىلوو ناسارخ نومأملا

 جاتح املك هيفعمج ىذلا روهشملاباتكللا كلذهللادبعهنبا ىلإ رهاط بتك ك ذنمحو

 امم ميشلان ساكو قالخآلا مراكم ىلع ثحلاو ةسايسلاو بادآلا نم ء'رمألا هيلإ

 عاشو هوبتكرسانلاهعزانت دق باتكللا اذهو ةقوسو كلم نم دحأ هنع ىنختسال

 (ارهاط ىنعي) بيطلاوب.أ قب!ام لاف هيلع ٌىرقف هب اعدف هربخ نومأملا غلو هرمأ

 ءافاخلاةعاط وناطاسلاظؤحو ةسايسلاوىأرلاو ريب دتلاو نيدلاو ايندلا رمأنم ايش

 ىحاوتلا ءلابعلاعيمجىلإهب بتكف رمأو هب ىصوأو محأ دقو الإ ةفالخلا موقتو

 ىح هيلع قيطو هرصحو هرمأ ىف دن رصن ةب راح ىف ههجو ىلإ هللا دبع بهذ

 ىدؤيل ىرماعلا دمم نب رفعج نومأملا بدن تقولا كلذ فو نامآلا ىلإ لام

 ىت# نومأملا هلاسر هغلبأف جورسب نوزع رفكب وهو هيلإ بهذف ةلاسر رصن ىلإ
 أطيالأ |مءاطو رش طرشو نعذأف ملسلا ىلإ حوتجلاو برحلا كرت هنم ايف بلطي

 تيضفأو لو أدبأ اذه ىلإ لاوهيجأال لاف رصت بلاط» هنايأو نومأملا ىتأف هطاسب

 ةحيصليخلاب حاصف هرمخأفرصن ]ل وسرلا داعف , ىطاسب أطي ىتح ىصيق مب ىلإ

 4( طزلا ىنعي )هحانج تحت عدفض ةلاعبرأ ىلع وقر مل وه هياع ىليو لاق مش تلاخ



 1 ةيسابعلا ةلودلا

 ملسقلالل] باجأ ةيرح ىف رهاط نب هللا دبع دج عه هنكل . برعلا ةيلح لع ىوقي

 كاذنيحو رهاطنب هللادبعىل] جرقت ناما باتك ن ومأملا هل بتكسذ نامآلا بلط.٠

 .١٠» ةئس رفص ىف دادغب لخ دف نومأملا ىلإ رصتب هجوو امرخو موسكي مده

 . هظفحم نم هب لكوو رقعج ىأ ةايدم لونأو

 . نين سمخ هي رح ىلع رهاط نب هللا دبع ماقم تاكو

 وبلغ سانلا طالخأنم موق مم » نودلخ نا مب'ع لاق ( تج ) برعم طزلا
 نم مهلس ًارونلاب نوفورعملا مهو ها دالبلا اردسفأو اهيف اوثاعوةردبلاقيرط ىلع

 قيرط ىلع اولوّتساو اوعمجت ىسرافلا جياخلا ءىطاوش نونكسي اوناك اينآ دونه

 ثعب دادغي نومأملا رقتسا املو كال نيمآلا نيب تناك لا ةئتفلا .ايأ ةردصبلا

 اوةرفتدونجلا مهتجرحأ اذإ اوناك مهنأرهظيو# . هةئس مم رك ىدولجلاديزي نبىسيع
 روجيام نبدوادىلو نومأملا نأ ؟ . مةنسثداو>ىىربطلا ركذ دقف ىفايفلا كلتىف

 هوعبتءالو وه رك ذيل و نيرحبلاو ةماهلاو ةلجد روكو ةرصبلا لامعأو طزلا ةيراحم
 ىف دروام ليلدب الصاف ارثأ ارثؤي مل امهنأ رهاظلاو هلبق نم لعف الو هلعف ةجيتن

 رمتسا دقو ( هحانج تحت عدفض هناعبرأ ىلع رقي ل هنإ ) ثيش نب رص: ةرايع

 دحأةسينعنب فيخي مهيل] هجو ثيح مصتعملا دهع ىف ب ةنس ىلإ كلذك م ىمأ
 نمتالغلا اوامتحاو قيرطلا هيف اوعطقف ةرصيلا قيرط ىف اومثاع دق اوناكو هداوق

 مضي مهيرح فيي مهاف ليبسلا ١ وفاخأو ةرصبلا نم اهبايامو ركسكب ردايبلا

 اهنم نولخدي طزلا نك ىتلا راهنالا دسو طساو برق, ركسعف ةيضاق ةيرض

 ه.. رسأو معراج مهقرط مهيلع ذخأ املو هجو لك نم ممرصقم نوجرخيو
 مهءيمج سوءرب ثعبو ى رسآلاقانعأ ب رضف لج را . . ةكرعم لا ىف مهنم لتقو لجر

 طزلا سيئر اكو ريثك قاخم اهيف مهن رفظ اوي ١0 مهئازاب ماقأ م“ . مصتعملا لإ

 ثكمو . قامس برملاب مئاقلاو هنأ بحاص ناك نائثع نب دمم هل لاقي الجر

 مهتمأهنامآلا هنم اوبلط ىتح مهيلع حاب لزيملو ربشأ ةعست ليق اهف مهلئاقي فيجي

 مهتدع تناكو ,هلاومأو مهئامدىلع نوئمأ مهنألع؟ ١ ةنسةجحل اىذف هيلإ اوجرت
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 لجر نيب ناسن] فلأ نب فيجب ماصحأو املأ )ب مهنم هلتاقملا افلأ بس ركذ

 اموي ام ماقأو ةينارفعزلا لزن ىتح مهب لبقأو نفسلا ىف مهاعج مث ىصو ةأرماو

 موي دادغب مهب لخدىتح تاقوبلا مهعم برحلاىف مهتم ىلع مهقيراوز ىف مأبعو
 قرشلا بناجلا ىلإ مهب سبع مث مهتئعت ىلع مصتحملا ىلع اورق. ةئس ءاروشاع

 ةيرز نيعىلإ رغثلا ىلإ اولقن مث نيقناخ ىلإ مهب بهذف عديمسلا ني رشي ىلإ اوءفدق

 ىلعتراغأ مورلا نأ لكوتملا دهعيف ؟عو ةنس ثداو- ىف ريثآلا نبا ركذ دقو

 مهرذو مجرارذو مهئاسن عم طزلا نم ًاريسأ امم ناك نم تذخأف ةبرز نيع

 ىرملا كباب

 سرلا ربت ام رمي ذبلا ىعدمت ةروك سرفلا دالب لامش ىف نارأو ناجي رذأ نيب

 مصتنملاونومأأ ادع الب وطن مزهتقت تدتما ىتلا كب جد 8 ةيركملا هله ميظنلا

 - مصتعملا دهع ئث جالا هل هاهتنمو نوما 1 كدوهع ق 0 2 هجو رخ ناكو

 داقتعالا نم ةماع اوناكامو هتكوو لجرلا اذه لاو>أ حر نم ان دب الو

 مصتعملار نوما ةلود ل هررثأ امو

 ناكامكلذ ىف ءاوس ةيفيدلا تاداقتعالاو بهاذملا ةرثك ةءسراقأا دالبأا زاتمت

 ءالاب ( ةيمرلا ىمست ةقرو فئارطلا كلت ندو اه دعب امو ةيدملا ةئعلا لبق

 نولوالاةيمرح ا : نادقنص مو هس رهف مدخلا نياهياع ىرج م نيتلمهملا ءارلاو

 ىلع فاكعن الاو تاذللا لراذتب مهرمأ مدقلا كدزم مهبحاصو ةرمحلا نومسيو

 مهضهب داديسالا كرتو طالتخالا,ةاساوملاو برشلاو لك الاو تاوهنشلا خولي

 هعزعال و رخألاة هر ح نم مهنم دحاولا عنتمبال لهالاو مرحلا ىف ةكرادشم محلو ضع ىلع

 مو سوفنلا ىلع مالالا لاخدإو لتقلا كرتو ريخلا لامؤأ نوريف لالا هذه عمو

 ءىثنسهوءنعلناسنإلا ارذاضأ اذإ معلا نم دحأل وه سيل تافارضلا ف بهذه

 زوريفنيذابق مانأ روظىذلأ ريخآلا كودرم بهذملا اذهىلعو « ناكام انئاك هسمتلي

 كباب مهبحاصىل]نويسني ةيكب املأ ةم ةدم رحل ىناثل' ف:صلاهءاحأل ادعو ناورشونأ هلدقو

 بصغلاو لتقلا ةيمرخلا بهاذمىف ثدحاوهلإ هنأ ماوغتسا_! لوي ناكر ىرخلا

 روظي هيمو ميدنلا نبا ركذ اذكو 5 كلذ لمغت ةيم رجلا نكت مورةلثلاو بورحلاو
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 ةمجعملا ءاخلاب ) ةيهرخلا مث نولوقيف نيخرؤملا رئاس امأ ةيمرهلاب مهتيمست هجو

 قاعمسلا دم نب مركلا دبع ديعس وبأ لاق ( ةد'دششملا ةحوتفملا ارلاو ةمومضملا

 محل لاقي ةينطابلا نم ةفئاط ىلإ ةبسن ( ىرخلا ) باسنالا باتك ىف ىزورملا
 نم تامرحلا مهتحابإل كلذي اوبقل امنإو نووتشيو نوديرب امب نونيدي ةينيدمرخلا
 هذهىفاوهماش املف ء ههنوذذلتي ام لعفو مراح تاوذ حاك.:وتاذلاارئاسو رذخلا

 نهلك ءاسفلا او>ابأو ذابق مايأ ىف اوجرخ نيذلا سوجا نه ةيكدزملا ةحابإلا

 ةمماشملا هذه مهل ليق ذابق نب ناورش ونأ مهلتَق نأ ىلإ تامرحلا رئاس اوحابأو

 كباب اهتم سراقب ةيرق ةمرخ سوماقلا بحاص لاقو ةيكدزملل ليق اك ةيفيدمرخ

 ةحايإلاو خسانتلا باحصال ةيمرخلا نيدب ناد مرختو لاق مث  "ىرخلا

 في رحت مدنلا نبا سرهف ىف ءاجام نأ رهظي كلذ نمو

 ناديواحي لصتا مث دتميم قاتسر دابأ لالب ىعدت ةيرشب مارب نب كباب أشن

 امهفهنه ىرينادي واج ناكو هيهرخلا نم اهب نم سيئرو َدبلا لاوج كلم كروس نبا

 كباب نوكي نأ ىف هتأرما تدهتجا هتينم هتكردأ املو هيلإ هب "رفف اثيخو ةماهشو

 ىنايل ىف توءأ ىنإ ىللاق نادي واج نإ مهل تلاقو ةيمرلا تءمجل كلملا ىف هناكم
 نأ تيًأردقو ىداخ مالغلا اذه ندب لخدتو ىدسج نم جرخت ىحور نإو هذه

 هسفنل راتخاوهيفىفأ اخ نمل نيدال نأو كلذ مهيملعأف تم اذإف ىناحصأ ىلع هكامأ
 كباب تجوزتو امم كلذ اوابقف ىرايتخا فالخ

 نم كلذ فرعام لوأو لبسلا ةفاخاو داسفلاو ثيعلا ىف هعم نمو كباب ذخأ

 ىلإ نومأملا صخش املف دادغب ىلإ اهحربي مل ورم نومأملاو ب. ؛ ةنس ناك هرمأ
 هفصتني مل ةعقو امهنيب تفاكف كباب برحل ذاعم نب ىحي هداوق دحأ نيع دادخب

 دلاخ ىنأ نب دمع نب ىسيع وه رخآ ادئاق نومأملا راتخاف رخآلا نم امهدحأ ابيف

 ىلع ير ةقدس هبلإ هجو مْ بكنف كباب ةبراعو ناجيبرذأو ةيفيمرأ ءالوف

 هجو مث كباب هرسأف ىفاكسالا دينجلا نب دمحأ هرماي مايقلل بدبو قيرزب فورعملا
 لتقو هركسع ضو رسداتشبب ةنس كباب هلتق ىسوطلا ديم نب دمي هيلإ

 ايش نصي ل دئاف كباب برحل لسرأ املك ناك اذكه هعم ناك نمب اريثك اعمج
 دقوهعمأوناكنيذلارووهججا بولقق هريثأ7 ةدش و ريبكلا هتوةو زيصحلاك باب ناكمل
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 ناهيصأوناذمهنملايجلا لهأنمةريثكة عاج لوخد مم ةنس ثداو> ىف ركذ

 كلذو ناذمهلمعف اوركتسف !وعمجتو ةيمرخلا نيد ىف قذق ناجرهمو ناذبسامو
 مصتعملاههجو مهيلإ هجو ركسع رخآ ناكو دونجلا مهيل) هجوف مصتعملا ةيالو ل وأ

 مهعوجضفر مهبل صخشم لايجلا لع هل دقعو بعصم نب ميهاربإ ن قامع] محم

 كلم مهليةف مورلا دالب ىلإ مرئاس برهو مهنم افلأ نيتس نادمع لمع ىف لتقو

 هرومأم أف مه نيعتسي ةلتاقم ممريصو مهجوزو مط ضرفو لوبق نسحأ مورلا

 مهزغافةيمرخلاو ) ةينملا هتكردأ نيح مصتعملا هيخال نومأملا ةيصو نم ناكو
 ةلاجرلاوناسرفلا نمدودجلاو حالسلاو لا ومالابهفنكاو دلجو ةمارصو ةمازج اذ

 مدقم زرعكلذيف لمعا_كئايلرأ وك راصنأ نم كعم نعي مهل درجتف مهتدم تلاط ناف

 كباب ةكوش رسكىف هدهج مصتعملا لذب كلذل ( هيلع هللا باوث ايجار هيف ةينلا
 وهو هدارقرابكن م ايكرتادئاقهيرحل راتخاف ةيسرافلا دالبلا ىف هتعدب رش دنمم الثل

 ( ةنسورشأ كوامل بقل نيشفألا) نيشفآلاب فو رعملا ىنسورشآلا سولك نب رديح
 ةنيدمىل]إ فسوب نب دمع ديعس ابأ هجو ههجول جرخي نأ لبقو مك ةئس كلذو

 لدحيو ليبدرأو ناجنز نيب اهف كباب اهبرخ ىنلا نوصحلا تي نأ همأر ليبدرأ
 همأاهديءسوبأ لعفت لم درأىلإ ةريملا بلحي نمل قيرطلا ظفحل ملام لاجرلا اهيف

 مث . دنجكبايل اهيفمزهتا ةملوأ هذهو هيلع ةراغإلل كباب اهلسرأ ةيرس عقوأو

 ضر ىلعة رمضماليخناواحةبقعىلإ !سماس نم لعجل شيجلا نيبو هنيب ديربلا مظن
 دحاو نم هيدؤي ىتح اضكر ليخلاب ضكرب ناكف بتم رجم هعم سرف خسرف لك

 ضاكر يناكف جرم لا باود ىف بتر ناجيب رذأ ىلإ ناولح نمو ديب أدي دح اولد

 لك جرملاباتحأ نم ناملغ اهيلع لمحو اهريغ ريصيو لدبت مث نيمويوأ اموياهب
 نأ اوم أورابنلاو ليللابلابجلا سؤ ر ىلع ةبدايد مهل لعجو خسزف سأر ىلع ةباد

 ىذلا .هيحاص ىلإ غلبي الف أيت ريعتلا هيلي ىذلا عمس اذاف ربخلا مهءاج اذإو اورفني
 ركسع نم لصت ةطي رخلا تناكسف هنم هطيرلا ذخأيف قي رطاا لع هل في ىتح رمت

 لقاو مايأ ةعب رأ ىف !صاسىلإ نيشيفآلا

 ليبدرأودن ز رينيب ايف نوصحلا مرو اهب ركسعف دنزرب ىتأ ىتح نيشفآلا هجوت
 قاطأو ةباسلاو لفاوقا ةارحل كانه نوصحلا ضمبب هداوق نم اداوق لاوزي
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 سو هنيب تناكةعقو ل وأو .كباب نع رابخالا فرعتل هسسارجو هن وبع نيشفآلا

 هلسرأ الام صنقيل كباب جرخ ثيح نيشفآلا نوصح دحأ قئراب كباب ركسع

 نم ةبرقم ىلع ايهتااو أرس هللإ جرخ نيشئالا مريخ غابف هداوق دحأ عم مصتعملا

 لخدو ريسي رن ىف وه تادأو كباب ةلاجر عسي ىلع نيشفالا كنج ىأف نصحلا

 . دئزربب هركسع ىلإ نيشفآلا داعو ذبلا ىلإ هجوت اهنمو ناقوم

 اذإالا نوب راحتيال اوناكو ةلبوط ةدم كلاب و نيشفاآلانيب ب ورحلا ترمتسا

 ةاشملا عنمتو لابجلا سوءر وسك تناك ىبلا ةديدشاا جولتلا ناكمل ءادشلا مرصنا

 ذيلا ةمجاهم ديرب هناكم نم نيشفأآلا راسف ل عيب رلا ناك نأ ىلإ مدقتاا نم

 ترعتسافهيلع مداقوهامل بيتر قدا هرومأ يو نفد: ابرتع ناعم هونغ هدغأو

 ذبلا نيلسملا ماحتقاب سمالا ىهتناو امهالك السبتساو نيقيرفلا نيب برحلا ىظا

 دس وه ريب لق نيشف آل اهيلع دسف أف هيف عرشو برحلا كباب دارأ دقو هيلع مهئاليتساو

 داعوهللا دبع هيخأىلعوهيلع ضيقا ريخأوهثيج نما دنج اهياع فقوأو كلاسملا هيلع

 تانباا نموهم لهأنمالجر ؟0ب امهعمو مصتعملا ه سأ اك! سماسىلإ نيشفالا امج

 باصوكبان لتق م ادومدم اموي !ساس كوخ مون ناكر ةأرما مس باتكلاو

 . دادخبب هللا دبع هيخأب كلذ لمم لءفو !سماسي

 نه اريثك بلغو ناسنإ] .0.٠” ةنس نيرشع ىف كباب لتق نم عيمج ناكو

 ند.. نيشفالا مدهنتسا نيذلا ىرسأللا نم هدنع ناكو مهان رك ذ ىذلا داوقلا

 عيجنمةيجارخلا ةيابجلاردقم ىلع لدي ىخضرات' رثأ دوجوب نومأملا دهع زاتم
 نبا ةمالعلا هلقن ىذلا تبثلا وهو ةيسايعلا ةلردلا مح تحت تاخد ىلا ىلانألا

 نم تبثلا كلذ ىفاملو ةلودلا بارج باتسك نع هلقن هخض رات ةمدقم ىف نودلخ

 : اذ وهاهو هنع هنن نأ انيرحأ لئلا
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 رايد سجال... و مثرد "خ19 5.0.6.66 مثاردلا نم جارخلا عومجف

 درب هلك اذهناك . ًاريثك ايش خاب موق اذإو مياق] لك مامأ ركذام ضورعلا نمو

 هتيشاحوهلامعو هئارزو قا ز رأ هنم عفديف ةفيلخلا هيف فرصقي و ةفالخلاةرضاح د'دغب ىلإ

 كلذ دعب ىقايلاو شويجلا زيهجت نم ةلودلل ضرعت ىتلا ثداوملا ىف هنم فرصنو

 ىربكلأ|ةرضاحلاف همظعم رودب رهاو رادقم كاذو ءاشنا ءاشام هنم به ريدك

 ءاورامءاقاخلا ىدبأ ىلع ىفرص» ناكأب جذومت نمو . اقرتو ءاخرو ةعس اهديزف

 مرد م. ... ... ماشلاب وهونرمأملا ىلع درو هنأ دادغب رابخأ ىف ىروفيطلا

 كلذ ىلإ نورظني هءاحأر نومأملا جرف هالوتي ام جارخ نم مصتخملا لإ هلخ

 ىلإ ةعاسلا رهارتنيذلا» ال وهاب اهحأ فرصتي دمع انأ اي مكأن يحيل لاقف لاملا

 اعدم“ ماقالاذإا :1 مجود اهاتكام دق لاومألا هذ م ني فرصانو نييئاخ مه زانم

 لازا اف اهلثع نالفلالو فلأ فاأب نالف لآل عقو لاقف (هرزو) دادز زب نب دمع

 ىلعملا ىلإ قابلا عفدا لاق مث باكرلا ىف هلجرو ج4 ... ... قرف ىت> كلذك

 اهلع ىفرط درأ ملف هيفيع بصن تق ىتح تّنِخ ريخلا ىوار واق  اةدنج ىطعي
 ةتسلا نم ,هرد فل أنيس. اذهل عقودمحا.أاي لاقف لاحلا كلب ىتاري الإ ىنظحاي ال

 اذهو . لاملا تذخا ى ناتنيل تأي ملف لاق ىرظان سلتخال فلالا فالألا

 . رثك أدراولا نكلو ريثك ءاطع

 شيجلا

 انأث ءالؤه لعج ىلاولاو ناسارخ لهأ ىديأ ىلع ةيسابعلا ةلردلا رهظ

 تناكف م ةلودلا زازتعا ىف برعلا ماقم نع صقنيال اماقمر ةلودلا ىف امظع

 ناسارخلهأا,نومأ املا ةلود ما 8 هقو برعلا نهو ناسارخ لهأ نم * ماظعلا داورقلا

 م دعي مل ىت> برمعلا نأش نم صقن مهداز ام ردقيو ةلردلا كلت ىف هلام داز

 نءنيقزن رملامظءم راصو ديشرلاوىدهملاو روصنل ادهعىفناكامك فو رعمدئاقبرعلا

 ءامسأ ترهظو مهماع داهعالامظعم راصو ءانبآلاو ناسارخ لهأ نم مه ام دنجلا

 لجرض رعت هنأىروغيطلا ىور ٠ ربذلا ءاروام كارتأ نم ىرخأ 18 نم داوق

 محم ]| ترظناك ماشلا برعل رظنأ : نينموملا ريمأ اي لاقف آرارم ماشلاب نومأيلل



 _؟. ةيسايعلا ةلردلا

 الإ ليخلا روهظ نع اسيق تلزنام هللاو مالا اخأ اي ىلع ترثكأ لاق ناسارخ

 ىتبحا الوامتبيح امها وذ نعلا امأو د>او مهرد ىلام تيب ىف قبب مل هنأ ىرأ انأو

 ةعيب رام أو. هءايشأنم نوكستف هجورخو ىايفسلا رظتفت اهتداسف ةعاضق امأو طق

 جرح لو رضم نع سو هيلع هللأ ىلص هيبن لجو زع هللا ثعب ذم هللا لع ةطخاسق

 نوما | ميظعمي رصأ اذهو.كبهللإ لعف ب زعأ . ايراش امهدحأ جرخ الإ نانثا

 ىشخت اهد وجوب. سحب ى السإلا ملاعلا ناك ىتل! ةيبرعلا ةوقلا كلل' نأ ىلع لدي وهو

 لوقلااذه لثمرهجي نأ نيما لا هقيلخ أرتجاف تعضتا دق اهفارحن'و اهتوطس ءافاخلا

 نمناك اهمأةقيقح ىلع لدي ىذلا وه ةلودلا شيج ناك املو سانلا نم اثام ىلع

 ىنرعلا رصنعلا ةيبرعلا ةيبصعلا امأ ةذالا الإ ةيرعلا نم اهل سيل ةلودلا نأ حضاولا

 . ءاحمالا ىلع تفرشأ دقو

 نو. ادهع ىفماظعلا دا را

 نيرهاط تيصلأو ةييفدلا نءو يروا ةداش نومأملا دهعق رهتشا نم ربكأ

 هللا كيدع نب ةحاط ىلوم قازد هدوع ناك. ناهام نب تسزر َن بحصفم ن نيسحلا

 ناار خملإ هيب أنيداي زنب لسم زم ناتسجسىلاو ىعازألا تاحاطلا ةحاطب فوردملا

 مسأ مالسإ لومهنأ نظلا ىلع بلغيو ةفاتع ىلو٠ مأ مالسإ ىلوم ناكأ ىردن الو

 نه جنش وب ىعدب ةيرقب اوناكو ىع!رخلاهل لاقي ناك كالذلو هتليبق ىلإ بسقناف هدي ىلع

 ايلاوقيز رنب بعصم هدج ناكو 5١و ةئس نيسحلا نب رهاط دلو امو وم لامعأ

 . سايعلاىب ةيعاد ىعازخلا ريثكنب ناماسلابتاك كلذ لبق ناكو ةاره ىلعو اهيلع

 ىتلاةميظعلاهلاعأد لالا هركذايحأ اهل وأو ًابردأ اعاجش اهش جنشوبب رهاط أشأ

 ارفظ رفظف ةيقارعلا شويجلاو نيءالا برحل ةناسارلا ب ئاتركسلا داوق ىف اهب ماق

 لضفلانأالإهتيص راطو هركذ رهتشاف ةللذم نومألل ةفالخلا داقو انمدق اكامظع

 قارعلا نع هتيحنت ىلع نومألا لمح ةرهشلا كلتب درفني نأ هيلع سفن لهس نا

 تامودادغب ىلإ نومأملا صخش او ؛ ثبش نب رصن برحلة ريزجلا ىلإ هلاسرإو

 هلحأو ةباساا كلتهل ف رعف دادغب هاقاي نأ ارهاط نومأملا سأ قيرطلا ف لضفلا

 3 داوسلا نراعمو دادغب ىناجو طرشلاو ةريزجلا هالوو 4 قيل" ىلا ةلزاملا



 نءرلاديعن آن ومألا غابف دابع نب ناسغ تقولا كلذ ىف ناسارخ ىلوتي ىذلا ناك

 اوفوختف ناسارخىلاومأريغب ةيرورحلا مهب لتاقيل روباسينب اعمج عمج ىعوطملا
 كرادتتملاذإ اهرارعش ريطتسي ران هدب نوكي نأو هياع لمع لصأل كلذ نوكي نأ
 لثاع نم ةرضحلاب نكي ملو ناسارخ سأ ىلوتي مزعلا ضهان ةميكشلا ىوق لجرب

 هجوتف قرشملا لسع ىصقأ ىلإ ناولح نم هالوو كلذل نومأملا هراتخاف رهاط

 نب ىحينع ىروفيطلا هركذام هل ةداهش مظعأو ةسايسنسحأ اهساسو هتيالو ىلإ

 الو ادحأ هيف ناكام عيمج ىف رهاط ىناح ام لوقي ناك هنأ نومأملا نع مثكأ

 نكرا٠ عيمج ىف لعفو ءىث ىف رصقالو ىنوالو نهو الو نهاد الو ادحأ آلام
 ماقاخلا ءاحصت نه ادحأ قرعيال هنأو هلمأو هب نظ امم رثكأ هيف هب قثوو هيلإ

 هتححانمو هتةبرط ىللثم ىلع هتلود مايأ ىف قب نمو هرصع فلس نميف مهتافكو
 ادكوم ادهتجي كلذ ىف لوّقيام قدص ىلع فلحي ناك واق هئازجإو هئانغو

 . هسفن ىلع نيميلل
 ديرب ىلاو هياعو هلمع نع جارخلا ىدؤي ناسارخ مح لالقتسا رهاطل ناكو

 اهلرةورم ريثم ىلع بطخم نأ ىنمتي رهاط ناكاولاق هرابخأب نومأملا ىلإ بتكي

 رينملا دعص هناق مويلا كلذ الإ مهب لصي ملو عبس ةنس ىف مهب بطخو ؟.ه ةتس

 كللئىفوكلذبنومأملا ىلإ ديربلا ىفو بتكسف نومأنلل عدب ملو هيلع ىنئأو هللا دمح

 هتافوب ديربلا بحاصص بكف هشارف ىلع ايم دجوف ةرارحو ىح هتباصأ ةليللا

 عاد كانه نكي مل هناف مح نومأملا علخ دارأ هنأ نم رهاطب نظ ام بسحن الو

 . اقاطم كلذ ىلإ

 هكسوع مهو ةنس ىلإ ٠.6 ةنس نه ناسأرخ ىرهاطلا تيبلا كله رمتسا دقو

 اهتسحأو قرشملاب الالقتسالردلا لوأىهو رافصأا ثيللانب بوةعب دب ىلع تطقس

 عم مهل ناكر هاظ لآ نأ نسحتلا افه ماود ىف بيساو دادغبب ةفالخلا ةلودب ةفالع

 هادغيووم نيب امناد لاصتالا ناككلذ لجأ نمو دادغبب ةطرشلا ةيالو ناسارخ

 ةديجةأشن أشنو ديشرلا ةفالخ ىف وم ةتس هللا دبع دلو , رهاط ن هللا دبع
 فنك ىف ىبرتف ةنس 1١ وحن نومأملا ثداوح ىف هدلاو محن عطس نيح هرم ناكو

 هعيش نب رصن برج هالو امج ابح هبحت نومأملا ناكو ابيدأ اليدن اهش جرت نرماملا
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 ةعاطلاىل] ارصن درو مايق ريخ هب صاب ماهق هجولا كلذ نع هيبأ فارصتا دعب

 طرشلا َّق رهاطظ هيبآل ةفيلخ كلذب همايق عم ناكو هيلع قىيضو هروح نأ كمر

 بعصم نب مهاربإ نب قاحسإ همع كلذ ىلع فلختساف دادغب لامعأو

 اهيف ناك بارطضال رصم ىلإ ريسي نأ نومأملا هرمأ رص: ىعأ نم غرف املو
 بهذف ةيردنكسإلاب نييسلدنآلاةيلاج ةنّتفو رصم ريهأ ىرسلانب هللا دببع دف نم
 امع نييسادنالا ىلجأو هلذأ نأ دعب هلقاعم نم ىرسلا نب هللا ديبع لزنتساو اهيلإ
 انياعمدق.رصم لهأ نم ثيدحلا ءايلع دحأ ىلعاألا ديعني سنويلاق ٠ هءاع اويلغ

 دقةنوتفمات دنع ايندلاو  رهاط نب هللا ديع ىتعي - ثدح يف قرشملا لبق نم

 مىربلا نم أ واين دلا حمص أف ءالب ىفمهنم سانلاو بلاغ اندالب نم ةيحأن لك ىلع بلغ
 ريزو ف سوي نب دمحأ هيلإ بتكو . ةعاطلاب ةيعرلا هل تقثوتساو مبةسلا فاغخأو

 نباجورخو كياعهتلايتف امنيمالا هقلازعأ ىنخاب . متفلاكلذب هثنبم كاذ ذإ نومأملا
 هنع دنع نمل لذملا هدامعىلع هتفيلخ ةلودل عملا هتيدل رصاملا هلل دخل افكيل] ىرسلا
 كرشلا نادلب هل حتفيو معنلا هل رهاظي نأ هللا لأستو هنعاطنع بغرو هقح نعو

 كب رح ىف كنتريس رك اذتنانابق نمو اناف ههجول تنءظ ذمهب كءلوام ىلعهلل دملاو
 سئاسرلعن الواهعضاوم ىف نايللاوةدشلا نم هل تقفو اا بجعتلا رثكنو كدلسو
 الار كوفع هنغضأو هفالآ نيعةردقل ادعبافع الو كادع مهنيب لدع ةيعرو دنج

 ةيافكو ًاظح ىتوأ نمو هتوبأ هل تمدقام ىلع الكتم هديب قاي مل فرش نا انيأر

 قحتسااسئاس ملعنال مث همامأ امةاهاسمب لخي ىتح هلافعام ىلإ دلخع مل ةيالوو اناطلسو

 نأ انابق نم دحأ زيي امو كقاقحتسا عابتالا ةرعم فكو ةريسلا نسحل ممجنلا

 كغوسي وهديرمو هللاةنمكنهيلف ةلصتملاةلزانلاو هقاحلإ دنعىووب ادحأ كيلع مدقي

 كمام]لبح كسلا نم كلل تمت هيام ىلع ةظفاحملا, كل اهاوح ىتلا ةمعتلا هذه هللا

 لزت مل كنأملعت نأو هئاقبي شيعلاب انايإو كالمو نيدلسملا عيمج ىلوهو كالومو

 ةماعلاو ةصاخلا نيعأ ىف هللا كداز دقو اظعم امدقم امركم انابق نم دنعو اندنع

 وجرأو مه.ئاونو مهئادحال كنودعيو مهسفنآل كنوجري او>يصاف ةلاحيو ةلالج

 كفطت ملفةمعنلاراوج تنسحأ دقفهقيفوتو هعنص كل قفو اك هبا هللا كقذوب نأ
 . مالسلاو كيف عدوأو كالبأو كلانأام ىنع هلل دملاف اعضاوتو اللذت الإ ددزت ملو
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 : هلفسأ ىف بتكو اباتك نومأملا هل بتكو

 ءايعت ركشأ نمو ىالوهو تنأ ىخأ

 هاوهأ رهدلا ىلا سصعأ نم تييحأ اف

 ءاضرأ تس ىناف ءى# نه | هرذت امو

 هللا كل هللا كل ك'اذ ىلع هللا كل

 ةيراحم ناجيبرذأو ةيفيمرأو لابجلانومأملا هالوإلا + ةئس رصم ىلإ داعاملو

 نومأ-1!هالوف نيسملا نب رهاط نب ةحلط هجورخ دعب تام هنأ فداصو كباب

 قااولا دهع ىف م". ةنس تام ىت> اهب ايلأو رمتساو هناكم

 نومأملا دهع ىف معلا

 لواللا نيرمأل كلذو ىمابعلا رصعلا ىف معلا دووع قرأ نم نومأملا دهع ناك ٠
 نم !ريثك سلاج دقف ورمب ناكامنيح هيف نعمأر ملعلاب لغتشا دق هسفن نومأملا نأ

 ةغللاو هقفلاو ريسفتلاو تيدحلاك ةينيدلا مولعلا نم ةحلاص ةلمج مهنع ذخأو ءايلعلا

 ذإ اهسفن ةمالانم ناكام : ىتاثلا . هرشن دايدز الو ملعلل اي كلذل ناكف ةيب رعلا

 راصمأ نم رصم لك ىف ءاملعلا ةرثكو ثحبلاو للعلا ىلإ قوش اهيف دجو ثيح كاذ

 هصقن ام كلذ ءارونم ناكف ةمآلا دادعتساو مامإلا ىأر قفارتف هنيينساك نيملسملا

 . دادغي ةعفرو معلا ةكرح مدقت نم

 * ةيلقع مولعو ةرذيد مولع : ناعون اهلاح نايم دب رت ىنلا مولعلا

 .ديحوتلا وأ مالكلا مع وهو نيدلا ل صال عجريام اهنق ةينيدلا مولعلا امأ

 نم ماكحألا كفت ةلدأو هل وصأو هقفلا هو لامعالا ماكحأ ىلإ عجريام اهنمو

 , ثيدحلاو نأرقلا

 ىف اولغوت نيملكتملا ءاسّؤرو ءاملعلا لحاطف نم ررهمج تفولا كلذ ىف رهظ

 تاداقتعا كلذ مه جتن أف مهل وةع ثحبلا ىف اومكحو دئاقعلاو نيدلا لوصأ ىف ثحبلا
 نيذلا مو ثيدحلا لهأب نيفورعملا مهئادلع روهمجو نيدلسملا ةماع هيلعام فلاخت
 ناكو فاسلارافآ نم رثأ وأ ةنسوأ باتك ةيعمسلا صوصنلا نم مهءارآ نودمتسي

 ةرصبلاب دجو. دادغب ىلإ اهنم دتماو ةرصبلا ةئيدم ىف فالخلا كلذ أشنام لوأ
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 عيمج ىلع هلضفير هبحم روصنملا ناك ىذلا ديبع نب ورع مث لازغلا ءاطع نب لصاو

 ؛ هيف لاق ىت> ءايلعلا نم هيرصاعم

 دييع نب ورع ريغ ديصبلاط مسلك ديور ىشعب لك

 . هاوس هنود نم ىنر ةفيلخم عمسي لو هاثر تاماملو

 ثايغ نيرشبو ماظنلا رايس ن ميهاربإو فالعلا ليذحلا نب دمع ليذملا وبأ مث

 بامصأو لازتعالا سءوءر نم مثريغو سر ثثأ نبةمامو لظحاجلا رح نيرمعو ىسيرملا
 لئاسملا هذه مأو نيدلال وص ألئاسم نمريثك ىف نوملظتياوناكو لاوقألاوءارآلا

 نولوقي اوناكف دابعلا لاءفأو ردقلا ةلأسم(١)ثيدحلا لهأ روهججااهف اوغلاخ ىتلا

 باقعلاو باوثلا اهيلعنوةحتسي كلذ لجأ نمو هللال محل ةقولخم دارعلا لاعفأ نإ

 كلذ لباقيو نالذخلار ,قيفوتلا نم هدايعإ هللا هحنعام_دفلاو ءاضقلاب دوصقملا نأو
 اذهو مه.ديا ىلع اهنايرج الإ اهنم دابعلل سيل هتلاةولخعدايعلا لاعفأ نأ ةلماعلا ىأر

 توبث نعهللا ةلزثعملا هزئدَقِف ىلاعت هللا تافص(9) دايعلا باستك | هيلع اوقاطأام

 اولاقو مالكلاو ةايحلاو رصبلاو عمسلاو ةدارالاو ةردقلا نم هتاذب ةئاق تانص

 لوف كلذ لباقيو ءامدقلاددعت نم ولا كلذ ىلإ مادأ ىذلاو هتاذب رداق هللا نإ

 .اهريغ الو تاذلا نيع تسيل تاذلاب ةمئاق ةفص ىهو ةردقب ريدق هللا نإ ةماعلل

 ةماعلا هلوقت اك هركذ لج هللافص هنآل يدق وه أن آرقلا ىف مطوق كلذ نع عرفتو

 هذه هللا قاض لب هلل ةفصب سيل هنال تاقولخلا رئاسك هل قولخم ثداح وه مأ

 . ىحولا وه مدنع اذهو هنم ىنلا هعمسي ثدحم مسج ىف تاوصاللاو فورحلا

 . ةماعلا ءاهقفو ةلزتعملا نيب عاذنلا هيف رودي ناك ام مأ ناتلئسملا ناتاهو

 -هقفلا ف رهظدق ناك ان ركذام هباشت ىتلانيدلا لوصأ ىنرهظدق فالتخالا ناكاكو

 هانيباكىأر لهأو ثيدحلهأ ءاهقفلا ةمتأ نم ناكف دايعلا لاعفأ ماكحأ وه ىذلا

 مهل ق رتعا ماظع ءابقفو ءالجأءاءيلع نيقيرفلا نملك نم دجوو عيرشتلا خيرات ىف

 .ىأكن ومأملا رصع قبس نممهنم مجاودتقاو عيرشتلاف ممومت اوحتو مدقتلاب سانلا

 .سيرد] نب دم ىعفاشلاك هرصعلوأ ىف ناك نم مهنمو هباحأ و كلامو هباحأو ةفينح
 مهفالتخا ىف ءالؤه نيب قرفلاو .دادغب نومأملا امف لخد ىنلا ةنسلا ىف فوت ىذلا
 . مهطاينقسا عيئاتن ضع ىلع مهضعب ركسذيال او ناك ءاهةفلا نم نيطبذتسلانأ كلو أ نيبو
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 هريغ دلة ي نأهل سيلو هداهتجا ةجيتنب لمعي نأ فلكم دهتجيلك نأ نورياوناك لب

 ريغ ىلع اوناكف نيدلا لوصأ ىف نوفا امأ داهتجالا ضعبل مهضعب غوس دق

 ةلزنعملا نع نولوقي ثيدحلا لم ًاةاهندات ام رو ىرخاآألا ف صقنلا ىرت ةقرف لك كلذ

 نولوةبكئلو أو راثآلاو رابخألاهيلع لدتاموةمآلا فاسهياعاماوقراف ةعدتبم من

 امبرو ةماعلا مامأ اوةفنيل ةيل- هب نو رهظيام نوذختي ةءاع مهن] ثيدحلا لهأ نع

 . كلذ نم رثكأ مهنم اولات

 ابقحتسي نمو ةفالخلا ةلأسم ىهو اهيف لوقلارهظ ىرخأ تافالدخا كانه ناكو

 نوبت ني.دشارلا ءافاخلا نأىري روهجلا ناكف ملسو هيلع هلاوصهتلا لوسر دعب

 وهاياع نأن وري ةعيشلا فانص أ مهئارو نمر ةفالخلاىلوت ىف مهبيترت قاقحتسالا ىف

 هدالوأ هدعب نم اهقحتسي مثلسو هيلع هللالصهللا لوسر دعب ةفالخلاب سانلا ىلوأ

 لوقلانيهلا مهنمو ىلاغلا مهن هافلخلا نه اياع قيس نم ىلع محلا ىف نوفلتخم مو

 ببسي دجوو مهصاقتنال لعالذ اولدعف اولونكلو مهسيلام اوذخأ مهنأ ىري

 دجوفنيتقرفلا نم لكب قرطلا تبعشت مث ةيديزلا و ةيمامإلا ناتفاتخم ناتعيش كلذ

 ٠ ءاراو بهاذ» امهنم لك نم

 ثحبلا ةيرح ةماعلا هيلع امل ةفلاخلا بهاذملا باكحال نومأملا لبق نكي مو

 نوزكتري ءافللانم ةوق مطنكلتملوةماعلا سأب نوشخم اوناك لبءارألا راهظإو

 ىأر نومأملا ءاج ايلف اهيف ةوقلا نآل ةماعلا وعاري كلذك اوناك ءافاخلانأل ابيلع

 ةرظانللل سلاج رمل لجو ث. دحلا لهأوءاهقفااو نيماك-ةملا نم ءاملعلا هيلإعمجي نأ

 لئاسملانم مهيلع قاي امف ىأر ىلعءاملعلا ءال وه قفتي نأ ىلإ ىرب ناك هنأ رهظيو

 لوصأ ثحابمب قاعتي ايف امسإل ,ةمآللا ةملك قفتنو ىأرلا كلذ ىلع دوهجلا لمحل

 . ةمامإلا ثحابمو نيدلا

 نومأما قسمألوقي مكان يحتم ىلغتلا ىلاق دادغب خي راتىف ىروفيطلا لاق

 4 ترتخافدادنب لهآنء ملعلا لهأو ءاهقفنا هوجو هل عمجأ نأ دادغب هلوخد دنع

 ضافأو لئاسنءلأسف نومأملا مهل سلجو مهترضح أو الج رنيعب رأمهمالعأ نم

 لاقنيدلا أ ىف .ظنلل ءاناعج ىذلا سلجملا كلذ ىضقنا ايلف ملعلاو ثيدحلا نونف ىف

 ليدعتب سائلا نه فئاوط رظنلل هاناعج ىذلا ساجلا اذه هرك دم أيأاي نوماملا
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 بلاط ىبأ نب ىلع ليضفت ىف لوقثام انيلع اوباع ةفئاطف مهئارآ ةيكرنو ممئاوهأ

 هللاو فاسلا نم هريغ صاقتناب الإ لع ليضفت زوال هنأ اونظو هنع هللا ىضر

 لجرلانإو٠ بيطلا فاسلا يكف جاجحلا صقتنأ نآزيجتسأام لاق وأ لحتساام

 امهردال]نوكنال هتميق لعل 0 ةيشالاب وأ دوعلا نم ةعطقلاب ىنتأيل

 هسموأ هيف برش رش وأ هيلع هدب ه عضودق وأ كلل ىخال ناك اذه نإ لوقيف هوحن وأ

 كلذ ليقأةبحلاو ةينلا طرفي ىنأ الإ لجرلا قدص ىلع ليلد الو ةقثب ىدنع وه امو

 هيل] رظنلاب كريتأو ىنيعو ىهجو ىلعهعضأ مث رثكأو لقأو راتيد فلأب هبرتثأَ
 امنإو ىسنن ىتايصك هب متهأنم بيصبوأ ىتبيصي ضرملا دنع هب قشتسأف هسمبو

 سم نم ركذام الإ ةبحلا اهب بجوتسي هل ةليضف الو ًاًئيش وه لعفي مل دوع وه

 هلام لذيو هبحح دق نم ةمرحو هباحصأ قح ىعرأ ال فيكف هل قالك هللا لوسر

 براقألاورئامعلاو رثاشعلا ىداعو ةرسعلا تاقوأ و ةدشلا ماأ هعم ربصو هنود همدو

 ناحبساو ؟هتوعد رهظيوهنيد هللا زعبل هراد نع برتغاو دالوآلاو لهالا قرافو

 نيكرشملانم نإو اليمج قالخالا ىف ناكل افورعمنيدلا ىف اذه نكي ملول هللاو هللا

 . نولهاجلا هب نطفامم هللا ذادم اذه نم لفأ وهأ٠ ةءرهلا نم هنيد ىف ىعرب نأ
 الجر هليضفت ىف ةعدبلا ىلإ هتبسن ىتح اهفلاخ نمل بيعلاب ةفئاطلا هذه ضرت مل مث

 اناضف دقلو  لئاق نم لجهنلا لاق دقو لضفلا ىفهبراقي نمو هريظنو هيخأ لبع

 ضرف اق لوضفملا نم لضافلا لج ىف انل مسو مث ضعب ىلع نييبنلا ضعب

 دعب كلذ نم نيمينلا نرد نق ةويتلا مهتعامج اندهم ذإ هيلإ ادن الو كلذ انيلع

 حراسجا نوال نأ انوجر لهاح هلهجول ىمأ ليضفتلاو ةلادعلاب مهل دهش ذإ

 كشو لالكَو ىنلا باوصأ نم دحاو لوقب لاق نميف ةعدب اولوقي مل مهو امتإ

 رظنلاىتاا لاوماآلاو.امدلاو جورفلاف ماكحالا ىف هلاطب]و هرسكيف جتحاو رخآلا

 ةيور هلوأ اًميش فرعي دحأ !ذهلث» ىف طاغيف ليضفتلا ىف رظنلا نه بجوأ اهيغ

 باذ هاوهل عيتم وأ طاطلالاد ري دناعم لب لقع هل نم هد وأ رظن نح وأ

 ةئفوعد هلملةءابر هيدقتعا اسلم مهتم لجر لك ذختا دق ةفئاط واهدقتعا ةساير نع

 هبدتع دق ىذلا ىماآلا ف هفلاخ نم ىداعي مهنه لجر لك لعل مث ةعدبلا نم برضل

 نأالإ كلذ نم مظعأ وها. نيدلا ىمأنم هفلاخدق وهو همدب طيشيو ةعدب ةساير

4) 



 ةيمالسإلا ممآلا خيرات تارضاحم 4

 فلوخاذإف فمان ]هةملا رك ذدنع هنع كسمأو هيلع هملاسف هل ةساءرال ىمأ كلذ

 مهضمي داعي لفدلثم ىف فلسلا فاتخا دق وأ هلهج ىف هللا عسو ام اهلعلو هتلحن ىف

 اهارح ىارومالابهيمري وأ .ءدبي وأ هملازع رفكي هلعاف امتإ كلذ ىف ادري مو اضعب

 ابيذ توتسارلانثملا نوبقرأملا مهو موماع ايغب نيبلسملا نود نيكرشملا نم هيلع هقلا
 نورأزبنوش ريامنيب ومميب لدعلا لاح دقو ةيلذلاب اهولحتسي ,سأنلا لاومأ اوبهتنيل

 قيفرك اذه اما نركب نأ وجتالا قل ب !اننقا رف نزع هنااا نينو ةففلا لع
 ىضرأ وه ام ىلع فئارطلا هذه عاتجال ايبس هماهت] ىلع هتتوعمو هدييأتو هللا

 .اه ركل دعلاب د ريف دناءمامإ ءاعوطداقنيف تبثتي ونييتيفكاش ام] ٠ نيدلل مياصأو

 دمتو ةمامثو انأ نرمأملا هللا دبع ترضح لاق ىسرملا رشب نع اضيأ ىورو

 ةيءامإلا سارعلا نأ نب دع رصنف ميشتلا ىف أورظانتف مثيلا نب ىلعو سابعلا ىنأ نبا

 تنأام ىطبن اي ىلعأ دم لاق نأ ىلإ [ههتيب مالكلا ىرجو ةيديزلا مثيلا نب ىلع رصنو
 انعأدق انإ مول ةءاذبلاو ىع متهلا اقر سلخ اًمكَتم ناكو ن 0 لاق . مالكلاو

 لهجنهو هانفقو كلذ لهجنمو هاندمح قملا, لاقنف تالاقملا ان ريظأ مالكا
 ممعدتلا اذإف عورف مالكلا نإف الصأ اكييب العجاف بحي امب هيف انكح نيرمألا

 . لوصالا ىلإ مءجر اًثيش

 .. رظنلا ناعم ةددج رومأ نيرخلا نذه نم دافتسيف

 كنظاموةءأامدجي الق ةجردل تالاقثلا رهظأو مالكلا حا انأ نومألا نأ 0(

 ةيديزلاىاثلاوةيمامالاامهدحأ رصنيف ةيماهإلا فنانثا هسلجب ىف رظانت ىسابع ةفيلخت

 هعاعج وةمامإلا نم سايعلا ل [ىديأ ىف ام نايهذي ام نإ امهالك نايه ذملا !ذهو

 5 م لوَقلا ةيرح كرت نم كلذ

 ىلعةقدأوملا هنم ملع هنآآل نومأملا ىلع كلذ تباع سانلا نم فئاوط نأ ()

 هنعّشاىضربلاطىنأنب ع ليضفت ىف هيهذم ناك ه ةماعلا ىأر فلاخمت ءارآ ضع
 نم هريغ صاقتنا د هىرب هنم وه امب كلذ بيس هومهتاو ءاماخلا رئاس ىلع

 هيةىداص هنأ نظاا ىلع بلغب اه كلذ ىف هسفن نع نومأملا نفاد دقو ةباحصلا

 نورك اهنررعما اهاكافإ مهن هتقو ءادع ىف ىري ناك نومأنت نأ (م)
 رثأ نيدلا ىف هيلع بترتبال ةهفات تناكولو ةساير بيس مه تناك ىنلا ءارألا ىف



 ١" ةيسايعلا ةلودلا

 تمادام ةميظعأ| راثآلا اهيلع بترتت ىلا ةميسجلا رومالا ىف مهفلاخ نمل نورفغيو

 . ةماعلا دنع ةساير هب نوددتعي ام ءىش طيتراال

 فالخلا ةلازإ ىلإ لص وتي اذه ةرظانملا سلجم هنأ نظي ناكنومأملا نأ (؛)

 . هركي دناعملاو تيثتي وأ نيتي كاشلا نإذ هيف اوفاتخا اق ءاملعلا نيب

 لثمف هلبق نم دحأ ركفي مل نآلاهرخآو ةيرجت لوأ نومأملا هلعف ىذلا !ذهو

 . هلثم ىلإ ءافلخلا دحأ دعي ' لشعلاب هنرجت تهتنااملو !ذه

 نأ اكهءارآ مرتو مهاجت تناك ةماعلا آل ىرعلا ةكع ةماعلا ءاهقف ةوق تناك

 تاشقانملا تدأ .اهتفلا# نلعب نم دضنوفقي و. وهما تادقتع.نوطو<اوناك ءاهقفلا

 اهلك ال ةزتعملا ءارآ ضعب ىرب ناك هنأ ىلإ نومأملا ىدي نيب تناك ىلا ةريثكلا
 عمسدتأ ىديزيلا مهاريإنب قام] نب دمج نع ىروفيطلا ىور . ايردق نكي مل هنإف
 مهارآ نم هيلإ راص ىذلا امتإو .ردقلاب لوقلا هكرتلىاع نوءأملا نإ لوقي ةمامث

 ناعأ تم هنأ ائمدق اك نظي ناكو موج ةنس كلذ هيأر رهظأو نآرقلا قاخم لوقلا

 نظام سك ةجيقنلا تناكف ؛ هب. هاض .نالعأ ىلإ هوبيحي ةمآلا ءاهقفو ءاملعلل هيأر

 قلخ ىأر نمرفك لاق كلذ ىف مهضعب الغر عدتبم هنإ اولاقو هيف اوملكت مجنإف

 ءىشب اهيلإ رظن اذإ امسي قدتست نكست ىل ىلا انا تمسي كلذيو نآرقلا

 نيبفاخلا ةفاسم عسوتةرذعلا ةلأسملا ريغ ىرخأ ءايشأ كانه نكست ملو قيقدنلا نم
 . روهججلا ءاهقف نيبو هعياش نمو نودأملا

 ىتح ديزي رخآلا ىف نيقيرفلا نم مالكلاو مسني فاخلاو عبرأ تاوئس ترم

 نوكبال قخهيأر ىلإ ءاهقفلادر ىفهناطل ب نيعتسي نأ نومأملاىأ ر فو ب مب ةنس تناك

 ىلع هلماع ميهارب] نب ق'#إ] ىلإ زاغ وهواب اك بتكف هيف عرش ايف هلشفب أف رثعم

 مثنيدلا ةماقإ ىف دهتحينأ نيدسالل امامإ هتفصب همجاو نأهيف نيد (اهظفاع) دادغب

 هنيب اوواس ىتحهللاب ةلاهجلا نم ةماعلا ةلفسوةيعرلا وشح نم روهجلا هيلعام ركذ

 كلذ فالخ ىلع ةلادلا ص وصنلاعم دق هنأ ىلع اوقيطأف نآرقلا نمل زنأام نيبو

 ةنسلا ىلإ مهسفنأ اويسنو مغوق ىلإ اوعدف لطايلاب اولداج نيدلا م مث لاق مث

 دريمثاوءد بذكمو مهوقل 1 هتوالث نم صصق هللا باتك نم لصف لك ىفو

 نوب 1 وةعاججاونيدلاو قحلا لهأ مهنأ كلذ عماو رهظأ مث .مهتلحنو موق مهيلع



 ةيمالسإلا مالا خيرات تارضاع ١

 لاهجلا هباورغو سانلا ىلع كلذب اولاطتساف ةقرفلاو رفكللاو لطابلا لهأ ماوس

 نيدلا ريغل فشقتلاو هللا ريغل عشختلاو بذاكلا تمسلا لهأ نم موق لام ىتح

 ةسايرلل اعنصتو مدنعكلذب انيزت مهئارآ *يس ىلع مهتأطاومو هيلع مهتقفاوم ىلإ
 تابقف مهتلالضلإ ةجيلو هللا نيداودنتاو مهلطاب ىلإ قحلا اوكرتف'مهيذ ةلادعلاو

 مهعدأ لغنو مهنيد لغد ىلع مهب باتكلا ماكحأ تذفنو مهتداهش محل مهتيكزتي

 مهتعباتم ىفاويلط اهاإو اورج اهيل] ىتاا مهتياغكلذ ناكو مهنيقيو مهتايف داسفو

 عراوقلاءذه لثمنمهيأر ىلع نوقحتسيام ماطعأ نأ دعبو مالوم لع بذكلاو

 اذه نينمؤم ا ريمأ ب اتك مهيلع أرقاو ةاضقلانم كترضح نم عجاف  قاعإل لاق

 هثادحإو نآر قلاهلاقاخ نودقتءيامع مهفيشكتو ن ولوةيامفمهناحتمابأ دبافكيل]

 هظفحتساو هللا هدلف مف قثاوالو هلمع ىف نيعتسم ريغ نينم وا ريمأ نأ مهلعأو

 اوقئاووكلذباورقأ اذإفهتيقيو هديحوتصولخو هتيدب قث وبال ن مب هتيعررومأ نم

 دوهشلا نم مر ضحي نم صخب مهرف ةاجنلاو ىدحلا ليبس ىلع !وناكوهيف نينمؤملا ريمأ
 قولخم هنأ رقي مل نم ةداهش تايثإ كرثو نآرقلا ىف مهللع نعمهتلاسمو سانلا ىلع

 نعكيتأرامب نينمؤملا ريمأىلإ بتكاوهدنع اهعيقوت نم عانتمالاو هري لو ثدح

 مراث آدقفتو مهيلعفرشأ مث كلذ لثمم محل مآلاو مهتلأس ىف كلمع لمأ ءاضق

 بتك !وديحوتلا صالخإلاو نيدلا فرئاصبلا لهأ ةداهشبالإ هللا ماكحأ ذفنتال ىتح
 ؟1مةنسلوأآلا عيبر رهش ىف بتكوهتلاءاشنإ] كلذفنوكي امب نينمؤملا ريمأ ىلإ

 دم مهنم روهملا خياشم رابكن م رفن ةعبس هيلإ صخشي نأ قادت ىلإ بتكو

 ميهاربإ نيدحأوبرحنب ريهز ةمثيخ وأو نيعم نب ىحيوىدقاولل بتاك دعس نب!

 نآرقانأاعيمجاوباجاف نآرقلا قلخ نع مهأسو مهتحتماف هيلإ اوصخشاف قرودلا

 مهو قوم صمأر هشفهرادميهارب] نيقاعت] م رضحأ و مالسلاةني دمىل] مهصخش اف قولخع

 موليبس ىف: نومأملا هب اوناجأام لثعاو رقاف ثيدحلا لهأ نم خياشالاو .اهقفلاةرضح

 ةفص قهيف لاق لوآلا باتكلا ىلع هيفداز ايناث ابانك قاحسإىلإ]!نومأملابتكو

 ابيصنالو نيدلاىف اظح ةلاقااهذم لاق نا نينمؤملا ريمأ ىرب سدئو . هوفلاغ نم

 ةدابشالوةلادعالو نامأ ىف ةقثلا لحمهتم دحأ لح نأى ريال و نيقيااو ناعيإلا نم

 ٠ ةيعرلا سعأ ىف ءىش ةيلوت الو ةياكح الو لوق ىف قدص الو



 قد ةيسايعلا ةلودلا

 قاعإل مهتبوجأ نمجذوهاذهوءاملعلا ءالوهنم الجر نيثالثوحن قاعتإ عمج

 نينم ملا ريمال ىتلاق» تفرعدق لاقف  نآرقلا ىف لوقتام ديلولانب رشيل لاق

 نآرقالوقأ لاق  ىرئدقامنينم وا. ريمأ باتكنم دجتدقؤ لاق  ةصريغ
 امألاق  ءىثلك قلاختالاق وه قولخعأ !ذهنعكلأسأمل لاق هللا مالك

 سيللاق  قلاخي سيالاق وه قولخفلات - ءىث وه لاق - ءىث نآرقلا
 نينم م اريمأ تدهعتم دقو كل تاقام ريغ نس> املا وه قولذعأ اذهنعكلأسأ
 . كل تاقام ريغ ىدنع سيلو هيف ملكتأ الأ

 ريغ اذه ىفنينم قالا ريماآل ىالكتءعمدق لاق  ىلعاب لوقتام لتاقم ىنأ نيىلعل لاق

 هللا مالكنآرقلا لاق  قولخم نآرقلا هللاقف . عمسام ريغ ىدنع امو ةم
 «ىثب نينمؤملا ربسمأ انرمأ نإو هللا مالكوم لاق اذه نع كلأسأ ل لاق
 . انعطأو انعم

 قلاخدتاو هللا مالك نآرقلا لا - وهقولخنآر قلاىدايزااناسحىبأللاقو

 عمجدقوملعأا ةماع انممس هيبسيوانمامإ نيتمؤملا ريمأو قولخم هللا نودامو ءىث لك

 هيلإىدؤنو انتالصو انجح يدي راصف انرعأ هللا هدلق دقو ملعت ملام لعو عمست ملام

 انيهتنا اناهت نإو انرمتثا انرعأ نإو ةمامإ هتمامإ ىرتو هعم دهاجو انلاومأ ةاكر

 هذهنإ لاق هلام نأس> هيل] داعأت ره قولخم تآرقلا لاق  انيجأ اناعد نإو

 موءديالو سانلااب.مأي الو نينم وألا ريمأةلاقم نوكستدقلاق_نينم ملا ريمأةلاقم

 نومأملا ةقثلاكناف ىنتسمأام تاقلوقأنأ كىمأ نينمؤملاريمأ نأ ىتتربخأنإو اهمل]

 ىقمأام لاق  هيلإ ترص ءىشب هنع ىنتفلبأ ناف ءىت نم هنع ىتتفلبأ اهف هيلع

 ملسو هيلعهلا لص هللا لوسرباحصأ ىالتخاك هلوق نوكي دق لات_ائيش كغلبأ نأ
 ٠ اهيلع سائلا اولمحيملو ثيراوملاو ضئارفلاف

 نومأملا ىلإ لسرأ ًاعيج مهناحتما متأ الف لئاق لكةلاقم بتكي قاإ ناكو

 مهنأش ىف بتكو كلذ ةظاغ مهنم ةلواحما هذه نومأملا ىأر اخو ناحتمالا ةجيتن

 هيف هماعياع مهنمدحاو لك ركذو عيرقتلا دشأ ءالعلا كتاوأ هيف عرق اثلاث اباتك

 ريبخ ةفرعم مهنم لك لئاخد فرعي هنأك هقلخوأ هلمع ىف ةداجلا نع بوكسنلا نم

 : هلوق كلذ نف



 ايفو «رابن آلا ىف هقرسي ناك ىذلا ماعطلا ىف ناك هنأ هيلع أقم يلا نب لايذلا امآو

 راثآ ايدتقم ناكول هنأو هلخشيام ساي ءلاىنأنينمؤملا 2 ده مأ نو هيلع ىلوتسي

 . هناميإ دعب كرشلا ىلإ جرخ امل مهليبس ايققجبو مهجمانم اكلاسو هل

 اموريدمب هنم ناكام ىلع نيتمرث ا ريمأ فقي ل هنأ هيلعأت مناغ نب لضفلا امأو

 كلذىفهللا ديع نب بلطملانيبو هنيب © امر ةنسزم لقأىف لاوءآلا نم بستكا

 نأرك-نتسم سلف هتبغر هردناو :يندلا ىف هتبغر تناكو هنأش هتأش ناك نم هنإف

 ماشهنب ىلعل لئاقلا كلذ عم هنأو امهعفن لجاعل اراثيإو امهيف اعمط هناعز عيب

 , هريغ ىلإ هلقنو كلذ نع هب لاح ىذل! اف ءهيف هفلاخ ايف هل فلالاو هلاقام

 ذدخأ نآرقلا ىف هلاق ىذلا لوقلاب لواح هنأ هلعأف ناخرفثا ن لضعللا امأو
 أ ىتلا عئادولا

 لقب ف مايآلا لواطتو هلهش مداقت نع هدعلياسالو هدب ىق راص ال راثكشمالا

 قاعمطو هعدوتساأ نع اأصيرتم ريغو قاعإنب نحرلاديع هأبإ اهعدو

 وهو ءا أكناعإو اذه لثم كتبو نع ًاريخهتا كا رجال قادسإ نا نمحرلا ديعل

 2 دم وتلا 5 نع خاستم كَ لل دقدعم

 لكأب ليغاشم مهأ مهلعاف رمعم ىلا, قورعلاوحون نياومتاح نب دمم اهأو
 هللا ىف مهتراحم لحتسي مل ول نينء ملا ريمأ ن ا ديحوتلا ظ فوقولا نع ايرلا

 فيكف ؛ كلذ لحتسال مطاثمأ ىف هللا باتكهبلزن امو مهئابرإل الإ ميتدهاجبو

 ؟ الثم ىراصتلل اوراصو اكرش ءابرإلا عم اوعمج دقو مه

 هبنيزتلاو ثيدحلا مدصتلا هب غلبالجر هللا ع انا ىطسازلا ةيوددمامأو

 ندتمب ىم ام برقتلاب ويف ةنحخلا تقوىنءدب نأ هيف ةسابرلا باطىلع صرحلاو

 « فيدحلا ناجف

 ثيدحلالهأ نم سلا ناكنم عسنوكي نأ هراكنإو ةداجسب فورعءملاامأو

 هكحو ىوذلا دادعاب هلغد ىف هنأ هلعاف « قولخم نآرقلا نأب لوقلا هقفلا لهأو

 « هاهلأ و ديحوتلا نعهلهذأ امءريغو ىحب نب ىلعهيل ]ا همةد ىتلا عئادولاب وهتداجت حالصإل

 ٠ [هسلاج رامه دهاش ناكنإ نال ,ةي نسحلا نب دعو فسوي ىلن بف سوي ناك امعدلس م“

 ركذهنأباتكلا اذه ىف بلطيام ةصالخو؛ ءال وه ريغ ىف كلذ لثم ركذ دقو

 رهشأ ايات نإف امهسيتتسي نأ هءمأ ىدهملا نب مهارباو ديفولا نب رشب امه نيلجر
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 اعيمجمهامح نآرقلا قلخت اولوقي مناف امها دعنمامأ « امهقانعأ برضالإو امهىمأ

 ريمأ ذفنأ دقو  باتكلا اذهماتخ ىف لاقو . نينمؤملا ريمأ ركسع ىلإ نيةئوم

 الجعم ةيطئارخلا ب تكلا عامتجا هيرظتني مو ةءرادنب ةطي رخىف اذههباتك نينمؤملا

 لمأ ام كاردإو دمتعا ام اجرو كلا نم ردصأ امب لجو رع هلا ىلإ ابرقت هب

 نينمؤا ا ريمأ ةءاجإ ليو نينمؤملا سمأن م كامأامل ذفنأف هيلع هت'باوث لبرج نم

 نينه! ريمأ فرحعتل طئارخلا رئاس نع ةدرفم ةيرادني ةطن رخىف كنتم تركو ام

 مام ةنس بتكو هللا ءاش نإ هن 2

 ةعيرأ ادعام قولخينآر ثلا نأ اعيمج !وباجأف رطأسو ةيئاثةرم قاعتإ ممرضحأ:

 نم دحاو هياجأف ةنغا مواعداعأ ىتاثلا مويلا ىفو ديدحلا فاوسشف مهم رعأف مهنه

 مدعىلع اح نانثثا قيوناث هباجأت كلذك لعق ثلاثا مويلا ىفو هَقلْطَأَف ةمراثا

 دعبو . سوسرط ىلإ قاحتإ امهم هجوف حو نب دمخو لينح نب دحأ امهو ةياجإلا

 بحاص ب وقعي نناملس نإ هيف هل لوقي قاعإ لع نومأملا نم باتدك درو كلذ

 زا نب واع ىف لات هنا اهو أ قادوكلا كرات را نرش نأ كنك وذا
 لجو رع هللاوع امإ ليوأتلا ًاطخأدقو  ناساإلاب نئمطم هياقوهركأ نال

 رهظم كرشلا دقتعي ناك نم امأف كرشلا رهظم ناسعإلا دقتمم ناكنم ةيآل' هذه
 "جورخ ىلإ ام اوهيقيل سوسرط ىلإ ًاعيج مهصخشأف هل هذه تسيلف ناسمإلا

 نومأللا ةفو موتفلب ةقرلا اوفاواملو ًاعيمج مهصخشأف مورلادالب نم نيتءؤملا مأ

 . مالسلا ةنيدم ىلإ اوديعأ مث ا ةقرلا ىلاو مهماقأف

 فيلأت نم هدصقأام داضت ةجيقنىهو ن ومأملا هيف عرش ةجيتملا تزأك هذه

 ةلأسسىف فالخلا ريك دقو لئاسملا نمهيف فاتخا امفدحاو ىأر ىلع مهعج_مرقلا

 ًاساسأ ناك ىتهلئاسملارفصأ نإلاقنومأملانكلو ء الحاه رسيأو لئاسملا نوهأ نم
 فالخلا ناف رومآلا لضعأ امأ هيبسب مظعي فالخلا ناف ةسابرل انس وأ ةلحتل

 نوكي داكي اذهو ةسايرل ًايبسوأ هلحنل اساسأ نكي مل اذإ اليدس هيل ديال ديدشلا

 وهراةحنومألا ىرئالةلأسلا هذهىف هل لحال فالخلا نأب انفارتعا عمو . أي

 هانيب امم هنس ىذلا لكشلا ىلع دقتعت امف امرداصي نأ ةمآللا ناطاس

 مرمأ نوثدحملا لمهأ نآرقلا ةائسمف نومأملاعم اونوارت ىذلاعميج نألعبلو



 ةيمالسإلا مالا خيرات تارضاح ؟

 هبيصن ىراخبلانيئدحما مام]داكدقو مه-ويع نم ابيع كلذ اودعو مهتيتراول زأو

 هانعمو نآرقلا ظفل نيب لصفي نأىأر ءاءلعلا نم اَعيرف نآف ةيكنلا هذه راثآ نمرثأ

 نبدمم هدهطضاف كلذ, لوي نع ىراخيلاناكو قواخمنآر قلاب ىظفا لوي نأكف

 .نأ ةماعلا نم افوخ اهنع ىراخبلا جرخ ىت> روب اسينب نيثدحملا مامإ ىلهذلا ىبحي

 !-1 هناف كلذ لجأ نم ىحي نبدمم سلجم جاجحلا نب ملسم كرت كلذكو هب شطبت
 هءاسك ذخأ « اتسا# نيرقي الف قولخم نآرقلاب ىظفل لاق نم لوقي ادمع عب

 اوتحتسا مهناف اواهاستي ملو مهئارآ ىلع اوتبثو ةئملا ىف اوفقو نيذلاامأ . جرخو

 لشتح نيدمحأ مامإلا وه مهذ درفملا ملعلاو هياع ديزم الأم مي ركستلاو ةيانعلا نم

 ٠ امظع افرش موقلا نيب هتبرش ةيداحلا هذه ناف

 هفلختساىذلا مصتعملا هيخأ ىلإ ىصوأ ىلإ لب هتايح فهتمناك ام نومأملا فتكيلو

 ة.صولاهذه عسبقي نأ نمادب مهتعملا دحي ملف نآرقلا ىف هتريسي ريسي نأب هدعب نم

 نازتعالا سوءر ءاقبو هيخأةيصو نكساوةلوج ريبك ك معلا نديم هل نكسب , هنأ عم

 لاناكلوقينأ هيلع ضرعو لينح نبدحأ رضحأف نلف د دق اج هيناحي
 ءيقل'م كلذنع هنْثي لو اتولخم نآرقلانوكي نأ راكن] لع ممصف ءاملعلا نم هريغ

 نيبو كلذ نيب ددرتي دمحأ ناكو هسقن مصتعملا ساجم ىف بيذعتااو برضلا نم

 .بسقحم ريباص وهو سودحلا قيض

 رصن نب دحأةءشؤتلصح امهسب و ةنحلا هذهىف همعوهيبأ ةريسقئاولا عسبتا دقو

 ناكو ةيسابعلا ةوعدلا ابق: دحأ ناك ميلا ني كلامو ىعارخلا مثيلا نب كلام نبا
 ةلزنم عمقولخع نآرقلا لوقي نمل ةنيابملا رهظي ناكو ثيدحلا باصأ هاشغي دجحأ

 نم ةظاغ عم كلذ لوي ايف هناسل طسببو سايعلا ىنب ةلود ىف ناطلسلا نم هيبأ

 اذه لعفالأ لوقي قئاولا نء ملكت اذإ دمحأ ناكو كلذ لوقي نه ىلع تناك قئاولا

 ىقاخم لوقلا راكنإل ةك ع هولمحو ثيدحلال هأ نم هب نوقيطملا ةكرك رفاكلا

 اوجرف رثآلا نمسايعلا ىن ةلودف هدجو هيبآل ناكامل هريغنود هودصقو نآر قلا

 نالجرسانلا ءاعد فدل ىعسو كلذىلإ باجأ هنإ لاقيف هيلع مهقافتلا وهل ةماعلا ةباجتسا

 ىرغلابناجلابىرخآلاو قرشلابناجلاب امهادح] نيتق رف افلأ واحجنفهاشغي ناك نم

 ناطاسلاب بوثولل اهتحيبص ع؛تجالل ,لوبط ايف نوبرضيلةليل اودعتاو دادغب نم
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 لبق لبطلا لع برض هنم ذخأ ايلف اذيبن ذبتتا ليطلا ىلع نيظفاحملا ضعب نأ قفتاف

 بحاص ةفياخ بعصمنب مهأ ريإ نيدمح لبطلا توصل هبتنافةليلاب بورضملادعوملا

 مهتايأ نءموقلا عسبقتف ةماوملارس ف رعقيقدتلا دعب وهبدس نعل أس لسرأفةط رشلا

 قئاولاىلإ موقااسوءر لمحو اضيأرصأ نيدمحأض بقو سبحلاىلإ اوريصواوذخأف

 قثاولا رظاني مل هيلإ اورضح امو مهناحتمالاماع اساجب ق'اولا مل سلجل !سماسب

 لوقتامهلأس هنكلهياع جورخلا ةدارإ نمهيلإ عفرايفالو بعشلا فرصن نيدمحأ
 هلتةءن ورضاخلا ىفأ درو ذخأ دعبو كلذ ىلع دزيلو هللامالك وهلاق ؟ نآرقلاف

 بصتقدادغب ىلإ هءآر لمحو !ىماسب همسج بلصو هلتقو هسفنب هيلإ قئاولا ماَقف

 وهولاضلا كرشا ار فاكلا سأراذه اهفةعقر هنذأف لعجو قرشلا بناجلا ىف ام

 ريءأهشاب قئاولا مامإلا نوراه هللا دبع .ىدي ىلع هللا هلتق نع كلام نيرصن نبدأ
 هنيكموةيوتلا هياع ضرع هيهشتلا نو نآرقلا قاخ ىفةجحلا هيلع ماقأ نأدعي نينم ؤملا

 ملأ ومرات ىلإوب لجيىذلا دحلاو عرصتلاو ةدناعملاالإ ىنأف قحلاىلإ عوجرلا نم

 لحتسام رفكدلاب ملكتو هيبشتلاب هرقاف كلذ نع هلأس نينمؤملا ريمأ نأو هباع

 . هنعاو همد نينم اا ريمأ

 ىحم نب فسوي بوقعيوبأ رصم ءايلع نم ةئحلا هذه ىف قئاولا ىلإ لمح نمو

 قاخب لوقيال هنأ قئاولا ىلإ من هنعدتلا ىضر مامإلا ىعفاشلا باحصأ ريك ىطبوبلا

 ىأرلا نس> ىلاولا ناكو بحي ملف هنحتماف هناحتما فرصع ىلاو ىلإ لسرأف نآرقلا

 املق ىنعملا نورديالو فلأ ةئام ىف ىدتقي هنإ لاق كنيب و ىنيب امف لق هل لاقف هيف

 معو ةنس هن ىف تام تح دادغيب ن#نو لمخ هلمحت قئاولا رمأ عمتما

 ةلأ سلا تلةتئاواجرخع ديول ىنمتوهسفن قئاولا اهلمىح ةلكشملاهذه ترمتساو

 هللا مظعأ نينه ولا ريمأاب لاقف قئاولا ىلع كحضملا ةدابع لخدولرهلال] دجلانم

 هللاب تومي قولخم لك نينم وألا ريمأاي لاتترمب نآرقلاكليو لاقنآرقلا ىف كرجأ

 لاقو قثاولا كحضف نآرقلا تام اذإ خوارتلا سانلاب ىلصي نم نينمؤملا ريهأاي

 كسمأ هللا كلئاق

 خيشلا هللاقف نآرقلا ف هلوةنع داؤدىنأ نباهلأسف ديقم خيش, قئاولا ءىجو

 قاخ نم داؤد ىنأ نبااي هلوق:ىذلا اذهباوجلا ليق كلآسأا نأ ةلأملا ىتفصنت مل
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 ىضر ىلعو نامثعو ردعو رككوبأو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرهملع ءىث نآرقلا

 تنأ مهتوعد م سائلا هيلإ اوعد لهف لاق هوملع لب لاف - هواهجوأ مهنع هللا

 تكسف - توكسلا نم مهعسوأم كعسوالهف لاقت اوتكسلبلاق اوتكسوأ

 كعسو الم لوقي وهو ماتو ءهقدطإب نع او هك تناول بعأو داؤاد ىأ نإ

 . ةملكلا هذه رركي مهعسوأم

 رمأ قئاولا دعب لكوتملا ءاجامل كلذلو «ةنحلا راندخأام ثداوحلا كلت تناك

 لكوتملاقحتسا دقو لعف انسحونودقتءبامف مهنأشو سانلا كرثي نأو ةنحنا عرب

 هتاوفه نم نك اع هل اوزواجو كلذ بيسي مظعلا روهمجا .انث

 ا]قافولا ىلإ لوصولاءاجر ة_ظاتس دمت ىتلاسلاهيلا هذهنأب لوقلا نمو

 . ايندلا ىف ةسايرأا نم ءىث فالخلا اذوم لصتا ىم هليزتال هدكؤتو فالخلا ررقت

 . كلزيدهاش هينيدلار هلا ىف ثحبلا امش نم ناك ىلا سلاهلاو معاجلا خيرانو

 : تاءانصلا مولع

 دقو ةيعانصل' مولعا! ىف ةلوج هل تناك ةيذيدلا مولعلاف ةلوج نومأيلل تناكاك

 : ىنأي ام نييتي ك كلت ىف هرثأ نم رهظأ هذه ىف هرثأ ناك

 مالياقال] مولعلاالو تاعانصأانم ءىشب قامتتال ةيمأ ةمأ ةيب رعلا ةمالا تناك

 مولعلا ف لاج اهل نكي مالسإلااهءاج اءلف . لوالا. زجلا اه رات ةصالخ ىف هاتيب

 ركسفلاو ةوقلانم اهدنعام لاعتسا ىلإ جاتحم كلذو نيوكتلا رود فتناك ابنا

 ةكلمم لا سيسأت و متفلا ف مهنعهللاىض رنيدشارلا ءافاذلاةدم تضقناف كلذ ليبسيف

 الإ ةبومالا ةلودلا ردص ىف كلذ لامهلا تناكو نيدلا ىلإ ةرعدلا قيرط ديهمتو

 نميفتناك ىتلا تاعانصلاضءبب اوتع نم اهراودأ طسوأ ىف مهاجر نم دجوهنأ

 نبدلاع كلذىف هممأا فرع نملوأو اهنم بتلك ةججرس اومتهاو مآلا نم مهةيس

 ةيحعو ةمهدلو هسفنىف الضاف ناكو نورمل ] مكح ىمسي ناك ىذلا ةيواعم نبديزي

 نمينيينانويلا ةفسالف نءةعامج راضحأب رمأف «ايءيكلا » ةعتصلا هلايب رطخ مولعلل

 ناسالا نم ةعنصلا فب تكلا لقنب مرمأو ةيب رعلاب حصفتدقو رصمةئيدم لزني ناك

 م“ ٠ ةغل ىلإةغل نم مالسإلا ىف ناكل قن لوأ اذهو ىرعلا لإ ىطبةلاو ىتان وبلا



 57 ةيسايعلا ةلودلا

 نحرلاديعنملاص هلقا : جاجحلا مايأ ىف ىف ةيب رعلا ىلإ ةيسرافلا ةغللاب ناكو ناويدلا لقن

 قةيبرعلا ىلإ ماشلا ناويد لقن م ١ ةيهأ ىب رات ىف كلذ انمدق ممم ىب ىلوم

 . نيسح ىلوم دعس نايلس تبان وبأ هلق كلا دبع نب ماشه نمز

 ةجرتا نكي لفةيعانصلاةجاذسلا ىف اهابق نم ىلإ برقأ ةيومالا ةلودلا تناكو

 سرفلاب اهطالتخاناك ةيسارعلاةلودلا تءاجاملف - رثأ مظعالو ظح ريبك وية بتكلا
 نييسابعلا سوفن لعج طالتخالا اذهو تماقىلا لا ونييناسا_ىلاب ميلود نآل رثكأ
 ءايلعاا نم ءممدقتم راثآ نم نانويلاو سرقلا دنع امم ءىث ىلع عالطالا ىلإ ومصت

 روصنملا رفعج وأ بتكلا هده نمءىثةمج رش نع نم لوأ ناكو ةفسالفلاو ءاكحلاو

 ليا وج نس روج هياط كلا ةيسرز عاق يذلا نا, نيعاسلا ءافلع أت
 ىظف هجلاءيل 14م ةنسهيل] روصتملاهبلط م روبأسي دنج ناس رامبل اميبط ناك ىذلا

 ىف لاق قيرطيلاو . ىفرعلا ىلإ ىفانوءلا نم ةريثك أمتك هإ مجرلو ةميظع ةوظح دنع
 ريثك لقن هلو ةعدقلا بتكلا :م ءايشأ لقت هرمأ روصنملا نإ ءابطألا تاقبط
 نمبطلاىف ةريثك بتك هلق تدجودقو : قامس] نب نين> لق نود دنأ الإ دمج

 مجرتو ةيولهفلا نمةئمدو ةنيلك باتك ع فتملا نيا مجرتو سون,لاحو طارشأ تنك
 كلذ ريغو ةسدنفاىف سدي ةإ باتكو سومينطبل ىطس#لا باتكو دنه دنسلا بانك

 ةمآلا اهب لغشت و مجرثت ىتح ةديفملا! بتكدلا ىلع لو صخلا ىف ر يثك ل ذب لةيانعلا نأ الإ

 ةرد أك ىربكلاةيمورلا نئادا ضءب ىلع بلغو ديشرلا نوره نمز ىف ناك املف

 تناك كلذبو تمجرتفمل مجرتت نأ أذ نانوءلاإ ب تك نم نيك ناك ىلع رثع ةيروعو

 نوعرةمجرتلا ىف ىلوط دي ةكءاربال ناكو روصنملا دهع ىف اهنم ىوقأ ةججرتلا ةكرح

 قازرالا نم مهيلع هيوردي اوناك أم اماع نيج را

 ىرقفاهعفتب سحأو بتكلاهذهنم أرق امب هركف رثأت دق ناك نومأملا ىلو الل

 ىف لذيلاو دوجلا هدعاسو ةدئافلاب عانتفالا هساسأ اطيشفت اهطشنو ةمجرتلا ةكرح
 ضيب الجر نأكه ماتم ىأر نومأملا نأ سرهفاا ىف مدنلا نبا كح ليبسلا اذه

 نس>نينيعلا لهمأ سأرلا مماجأ بجاحلا نورقم ةببجلا عساو ةرح اب رشم نوللا

 نم تاقف ةييه هل تاه دق هيدي نيب ىنأكو نومأملا لاق هريرس ىلع سلاجلئامشلا

 نسحلااملاقلس لاق كلأسأ مكحلا اهيأ تاقو هبتررسف سيل اطاطسرأا نأ لاق تنأ



 ةيمالسإلا مهلا خيرات تارضاحم ا

 نسحام لاق اذامم تاق عرشلا ىف نسحام لاق اذام م تاق لقعلا ف نسحام لاق

 نم لاقدزتلق ىرخأ ةياور ىفو ال مث ال مث لاق اذام مث تلق روهججا دنع
 مانملا !ذهناكفاولاق  ديحوتلاب كيلعو بهذلاكك دنع نكيلف بهذلا ىف كحصف
 رثاايقرلا هذهف ةياكملا هذه تمص اذإو  بتكلا جارخإ ىف بابسآلا دكوأ نم

 . هءلامآو سيلاطاطسراب نومأملا فغشل

 ىلإ بتكف نومألاهيلعرهظتسا دقو تالسارم مورلا كلمو نومأملا نيب ناك
 دلبب ةرخدملاةنو رخل !ةءدقلامولعلا راتذع نمهدنعام ذاهن] ىف نذإلا هلأسي مورلا كلم
 نب 217 جاجحلا مهنم ةعاج كلدل نومأملا جرخاف عانتم!دعب كلذ إ باجأفمورلا
 اوراتخااما ,دجواماوذخ اره ريغوةمكحلا توب بحاص ايلسو 2 قيرطبلانباورطم

 . موراادالب لإ ذفن نمهيوسام نياتحوبنإ ليقو لقتف هلقنب مىمأ هيلإ هولمح الف

 راس ووذةعاجهدهعل ناك لب هدحو نرمأملا ىلع ةرصاق ةيانعلا هذه نكن لو

 نسحلاودهح )ودم ءالؤد نموىنرعلا ناسألاىلإ ب 25! هذه لمي ةيانعلا اونتعا

 مورا دان نر هيف فازت ىو ردم تنازل اراد مدخلا كاحرش
 قيطام رالا وقيس وملا , ةسدنطاو ةفسافلا ف تافنصملا بئارغو بتكلا فئارطب مم اخ

 نم ةءاجنوةزرياوناك مجنملا ىتب نإ ىاةسجسلا قطنملا ناماس وبأ لاق . بطلاو
 ور وشلا وف متريغو ةرق نب تباثو نسحلا نب شييحو قا نب نينح مهنم ةلقناا

 ىهانت نم موقلا ءالؤه رخآ عضوم قمرددنلانيالاقو . ةمزالملاو لقنلل رانيد ٠٠

 دالءىلإ اوذفنأو مهسوفن اهيف اويعتأو بئاغرلا اف لبو ةميدقلا مولعلا بلط ىف

 ىنسلا لذيلاب نكامالا و عاقصآلا نم ةلقنلا اورضحأف ميل اهجرخأ نم مورا

 قيسوملاو تاكرهلاو ليحلاو ةسدنهلا مهبلع بلاغلا ناكو ةنكحلا بئاجي اورهظأت

 باتك هلقن نم « نومألل لقن رطم نب جاجحلا : .ايطآلا تاقبط ىف لاق ()

 . ىارحلا ةرق نب تباث دعب امف هلقن حاصأ مث سديلقإ

 ناكو لهس نب نسحلا ةلمح ىف ناك قيرطبلا نب ىحي : تاقبطلا ىف لاق (؟)
 مورلا ةخل فرعي ايفيطل ناك ام:]و ةينانويلا الو اهتةرعم قح ةيبرعلا فرعبال

 . ةعدقلا ةينانويلا ال ةلصاملا قورجلا ىهو اهتءاتكو



 بتكلا ركذم* « لوآلا عيب ررهشىف هه ةنسىسومنيد#«ىفوتولقلاوهو موجنلاو

 ىلإةوقلا نممرجرخأو مالسإلاةلمىفدباوصتخا امو ناكل نبا لاقو .اهوفلأ ىتلا

 نأ لقني مل هنكل هولعقدق مالسإلا ىلع نومدقنملا داصرألا بابرأ ناكنإو لعفلا

 لئاوآلا مولعب ىرغ«ناكنوءأ-ل!نأوهو مهالإهلعفو هل ىدصت ملا لهأ نم ادحأ

 نوكين خس رفلايمأ ةثالثلك ليم 74... ضرآلا ةركرود نأ اهفىأرو اهقيقحتد

 ضرآلا نم تناك ةطقن ىأ ىلع يح فرط عضو ول ثيحب خيسرف م... عومجملا

 نم عضوملا كلذ ىلإ رخآلا فرطلاب انيهتنا تح ضرألا ةرك ىلع لبخلا انردأو

 دارأف ليم 56... هلوط ناك ليلا كلذ انحسم اذا لبحلا فرط قتلاو ضرآلا

 اذهرمن !ولاققدنع نيروك ذملا ىمومىنب لأسذ كلذ ةقيقح ىلع فقي نأ نومأملا

 ررحتي له رصين ىتح نومدقتملا هركذ ىذلا قيرطلا اولمعت نأ دب رأ لاةْف ىعطق

 راجت ءارحص ليقف ىهدالبلا ىأف ةيواستملاىضارآلا نع اولأسف الوأ كلذ
 نومأملا قئثينم ةعامجمهمم اوذخأف ةفوكسلا آطو كلذكو ءاوتسالا ةياغىف

 ىلإ اؤواجو راجتس ىلإ اوجرخو ةعانصلا هذ مهتفرعم ىلإ نكريو مهلاوقأ ىلإ

 ضعبب ىلامشلا بطقلا عافترا اوذخأف ابنم عضوم ىف اوققوف ةروك ذملا ءارحصلا

 ةه+اىل]اوهثم مث اليوط اليح هيفاوطبرو ادتو عضوملا كلذ ىف اوبرضو تالآلا

 ادفناكمإلا بسح راسيلاو نيدلاإ] فار! ريغ نم ضرأآلا ءاوتسا ىلعةيلامشلا

 ىلإ اوشمو اليوط اليح هيف اوطبرو رخآ ادنو ضرآلا ىف اوبصت ليلا غرف

 اوذخأعضومىلإ اوهتنا ىح مهبأد كلذ ل زب مو لوآلا مهاءفكاضيأ لامشلا ةهج

 او-سف ةجرد لوآلا عافترالا ىلع داز دق هودجوف روكذملا بطقلا عافترا هيف

 ةجردلك نأ اودلعف اليم +15 م غلبف لابلاب ضرالا نم هوردق ىذلا ردقلا كلذ
 ىذلا عضوملا ىلإ اوداع . اليم دك ضرالا حطس نم اهاناعي كلفلا جرد نم

 ىلع اوشموبونجلا ةهج ىلإ ارهجوتو اليح هيف اودشو لوآلا دتولا هيف اونرض

 ى> لايحلا دشو داتوآألا بصن نم لاهشلا ةسهج ىف اولمع م اولمعو ةمءاقتسالا

 بطقلا اودجوف عافترالا | وذخأ م“ لاهشلا ةهج ىف اهولمعتسا ىتلا لابخلا تغرق

 نم اودصقام ارقتحو مهباسح ممصف ةجرد لوالا هعافترا نع صقن دق ىلايشلا

 مولعملا نمو كلذ هقيقحهل رهظ ةئرهلا لع ىف دي هل نم هيلع فقو اذإ اذهو كلذ
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 نوك-تف "م. جرب لك اجرب رشع ىنئاب موسقم كلفلانآل *م<. كلفلا جردددع نأ

 تن أكف ةمج رد لك ةص> ىه ىنأ اله ا قى كلفلا حر دددع !ونرضق ”مج . ةلجلا

 اذهو (مه... خسرفلاو م1411 /م ليملا) خسرف م... ىهو ؟4... ةلجا

 اتةأومناكو اوعتص امب هوريخأو نومأللا ىلإ ىسومونب داع الذ . هيف كشال ققح

 رخآ ءضوم ىف كلذ قيقحت بلط لئاوآلا جارختسا نم ةميدقلا بتكسلا ىف هآرال

 نومأملا ملعفناباسحلا قفاوتف راجتس ىف اولءف ااولعتو ةفوكلا ضرأ ىلإ مهريسف

 ناكو ىدايعلا قام] نب نيتح مه لقني ناك نميو . كلذ ىف ءامدقلا هررحام ةوك

 رادةمس رافااو ةيب رعلاو ةئايرسلاو ةءان ويف ةغللاب احيصق بطلا ةعانص ىف الضاف

 هلقنو ىسوم ىنبل هل رهن رثكأو مورلا دلب لخدو ةميدقلا بتكللا عيمج ىف دالبلا

 .؟756 ةئس هتافو تناكو ةدوجلا ةياغ ىف

 ةجرتاابثكلا تريك-ةكلذ موذح نرذح ركاش ىنب ريغ ريثك كانه ناكر

 المعولع | ريثك سأنلا ام لذتشا ةيب رعلا ىلإ تان الو ةيعانصلا مولعلا ع.يمج ىف

 ىف ةءيظع ايتك اوفلأ ماظع ةفسالف مهنم دجوو اهللخ اوحلصأو اهقاغم اورسفف

 ثعشالا ىلإ همسن ىهتذي ىدنكللا قاع] نب بوقعي برعلا م2 نم مهنه م ولعلا هذه

 هلو مهتعملادنعو نومأملا دنع ةل نما ميظع ناكو ةدنك ىلإ مث بركي دعم نب سيقنبا

 نب ناماس نعءابطآلا تاقبط ىف لقنو مولعلا عيمج ف ادج ريثكل ئاسرو ةاماج تافدصم

 ةسدنهلاو نو>للا فيلأتو قطن اوباسحلا لعوةفسافلاو بطلاب املاع ناك هنأ ناسح

 وذحهفيل "ىف ىذت-اهريغف وليف مالسإل' ىف كسيملو ؛ موجتلالعودادعالا عئايطو

 مجرت :بدالاب مرشابفك وللا مدخو لعل نونف ىف ةريثك فيلآت هلو سيل طوطسرأ

 . صيوعلا طسب و بعصتسملا صخلو لكشملا اهتمحض وأو ريثكلا ةفسلفلا بتك نم

 ةعبرأ مالسإلا ىف ةجارتلا قاذح : ناذاشل تركذملا بانك ىف رشعم وبأ لاقو

 نب رمعو ىتارملا ةرق نب تباثو ىدتكلا قاع] نب بوقعيو قاحإ نب نينح

 . ىش مولع ىف تاحفص سمخ وح ىف هيتك س رهو ركذ دقو ىربطلا ناغرفلا

 بتكلا هذه قاتل مات دادعتسا ىف تناك ةمآلا نأ ىلع لدنل اذه انركذ امنإو



 فق ةيسابعلا ةلودلا

 تابلك مدقتلا نع مهفقيملو رضاوملان م !هريغىفوةفالخلاةرضاح دادغب فنودلعتملا

 دقف م.م ةفيلخلا ناكمل ةيفخ انايحأ مهيلإ هجوت تناك ىتلا ثيدحلا ل هأ نمءاملعلا

 . مولعلا هذه قافن ىف رك الا دعاسملا ره ناك

 ىتلا ىربكلا ةكرحلا كل:ببسو مولعلا هذه ءاول لماح ةقيقحلا ف دعي نومأملاف
 هدجو ديشرلا هبأك كلذيف هقيس نم لضفلا ظفحعم ةيمالسإلا ةمآلا ىف تدجو
 مزعلاو ماههالا ىف مهقاف هنأ الإ موذح اذ- وهو ساسآلا اعضو امه:إف روصتألا

 ةيجراخلا لاو>الا

 اهنو م6 ةئس ىلإ نومأملا دهع لوأ ف بورح مورلاو نيملسملا نيب 57

 (م. ةنس سرام ) مرحلا ىف مورلا وزغل مالسلا ةنيدم نم هسفنب نروهأملا صخش
 راص ىتح لصوملا قيرط كللسو بعص.نب مهارإ نقاوع] ةئيدملا ىلع فلختساو

 رغثلا ىهو سوسرط ىلإ جرخ اهنمو ةصيصملا مث ةيكاطنأ مثقباد مث جسبنم ىلإ

 هياون ) ىلو آلا ىدامج فصتنم ىف مورلا دالب ىلإ لخد سوسرأع نمو ىالسإلا

 ةتسب ىسلا ىرتشاهحتف مت املو ٠ همده أو ةونع ةرق نصح حيتفف ( م. ةنس

 مهتفلا كلذ ليقناكو  ًارانيد أرانيد ماطعأو مهليبس ىلخمث رانيد فلأنيسمخو

 3 هسأرب هاتأق سدت. نصح ىلإ ساتشأ لسرأ مث .- هلهأ لع نفةدجام :تاانصح

 1 عاطأ و عمسق نائس نصح بحاص ىلإ طايلا رفعجو افيحي هجوو

 نم اموقلتف مورلا كلمنأب هيلءربخلا دروكانهر ماغلا ىلإ صخق كاذدعبو

 مورلا دالب ىلع ةركلا داعأت د+.. لاقي ايف مهتدع هصوصملاو سوسرط لهأ

 حلص ىلع اهلهأ جرم ةلقره ىلإ راصو اص ىلع اهلمأ جرف اوغيطنأ ىلع لزتف

 معو راغأف ةياوط نم مك أن ىحي هجوو انصح نيمالث حتتفاف قامت هاخأ هجوو

 ىلإ جرخ اهتهوقشمد ىلإ مث موسيك ىلإ نومأملا جرخ م  ركسعلا ىلإ عجرو

 مورلا ضرأ لخدف ؟ وب ةنس قشمدىلإ اهنم داعم 8١ ةنس ةجحلا ١1 ىف رصم

 اهاهأ هعدتخاف ايجي ابلع فلخو اهنعلحر مث مويءئام ةؤل ؤاىلع خانأف ةيمشلا#

 ةؤاؤإ ىلإ ليفو: راسو هوجرخأ مث مايأ ةينامث مهيديأ ىف آريسأ تكف هورسأو

 لهأ جرخو مهتافاوم ليفوت لحتراف هيلإدونجلا نوهأملا فرصف فيجعب طاحأف

 نامالاب فيي ىلإ ةؤلاؤل
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 هذهو هباتنك ىلع نومأللا هباجأو هذه هترفس ىف نومأملا مورلا كلم بتاكو

 امهباتك ةخسن

 اممىلوأ امهظفح ىلع نيفلتخما عامتج ا نإف دعبامأ : نومأ1 الإ مورلا كلم بتك

 اظح كريغ ىلإ لصي ظحل عدت نأ ايرح تسلو امهلع ررضلاب داع ام ىأرلا ىف

 ىلإ ايعاد كيلإ تدتك تتك دقو كرامخأ نع ناك كدلع فو كسفن ىلإ هزوحت

 لكل دحاو لك نوكيو انع برحلا رازوأ عضتل ةنداهملا ةايضف ىف ايغار ةملامملا

 قرطلانمأو رسأت-11كفورجاتملافحسفلاو قفارلالاصتا عم ايز>و ايلو دحاو

 ضئاهل ىنإو لوقلا ىف كل فرخز الو رخلا ىف كل بدأ الق تيبأ ناف ةضيلاو

 نآدعيف لعفأ نإو اهاجرو اهلياخ كيلع ناش اهدادسأ كيلع ذخآ اهراغ كيلإ

 مالسلاو ةجحلا لع كنيبو ىيب تقأر ةرذعملا كيلإ تمدق

 نم هيلإ توعدو ةندهلا نم تل أس امف كنءاندك ىنغلب دقو دعبامأ : نومأأملادر

 لاصآاو رجاتملا حسف نم هب تفطعتسا ام ةدشلاو لا نم هيف تطاخو ةعداوملا
 ةدؤتلا لامعأمهءل] تءجرام الولف لاتفلاو لتقلا عفرو ىراسآلا كفو قفارملا

 حالصإ ىف الإ هليقتسم ىف ىأرلا دقتعأ ال نأو ةركرفلا بيلقت ىف ظحلاب ذخالاو

 ةريصبلاو ةدجالاو سأيلا لهأ علمج اليخ كباتسكب اوجل تاعجل هرقّتعم قهراوأ ام

 مهانام هللا تاذ ىف نواقتسيو مئامدي هللا ىلإ نوب رقتيو مدلك# نعك_:وعزاتي

 أامظأم داتعلاو ةدعلا نمايفاك مهغلبأو دادمالا نم مللصوأ مث مكتكوش ملأ نم

 نيينسحلاىدحإ مدع وم ؟كياع مهترعم فو نم ةمالسلا ىلإ ممدم ايائملا دراوعمىلإ

 هلل تبدي ىلا ةظعوملاب كيلإ مدقتأنأ تيأر ىنأ ريغ باقتم م رك وأ ةبلغ لجاع

 تيبأن إف ةيفينحلاةءيرشإاو ةينادحولا ىلإ كءم ىو كلءاعدلا نمةجحلا كيلع ام

 نع ىغيامانتوهل ةئياعملا نيةءىف كلذ تكرت نإو ةرظأ تبيالوةمذ بجو ةيدفف

 . ىدهلا عبتا نم ىلع مالسلاو ةفصلا ىف قارغإلاو لولا ىف غالبإلا

 ريس ( ماب ةتساينوي) ىداهجىف ةنسلا هذهىفو ؟ !9/ ةنسةقرلاىل ]نوم أملا صخش

 ليمىف اليءاهات؛ءانبلا أدتباف اهئاتبوةءاوطلال وزني هرمأ ومورلا ضرأىلإ سايعلاهتبا|

 راسم“ . انصح باب لكىلع ير باوب أةعب رأاطلعج و خسارف ةلالئىلءاهروس لجو

 أباك هتافو تناك ك انهو سو.سرط ةيحان نم اهلخدف مورلا دالي ىلإ هدعب نرمأملا



 55 ةيسابعلا ةلودلا

 نم عييمج نعامع هنافماقتنالل هتها ركووفملل هليمنومأملا لد نم رهظاملوأ

 هحالسو هداوق ذخأىذلا عيب راانب لضفلا ىتىشب مهجج لو هيلع همر صخاو دعاس

 لك نع ًادرجب ورمب هكرتو نيمآلا ىلإ هب بهذفهل هوبأهب ىصوأام حيمجو هدونجو

 مل اذه عمو ءىث لك نم هيلع دشأ ن اكو هعاخ ىلع هارغأو هاخأ هياع دسفأ مث كلذ

 نوهأملا لاقذاضرلاهلأس وفعلا, نومأأ لاهناعأو نومأملا لع لخداك و همرجءذخاؤي

 هنعوفعلا ةمعن همهلأ نأ ىلعهلل ًارك-شنومأملا دج واضر نءال]نوكيال وفعلا لجأ

 هنع حفصلإ ىمهلأ ىذلا ناحبسف هدرب حرفأف هيلع لسأ تنكاميدق هتلدحلا لاقو

 نيسحلا نب ىلعزي ديز لاقو . هيلح ةعسل تدجعف نيسحلان ب رهاطلاق تد كلذ

 هتريس فصيوهبقام ركذيوهو بيطخلاديعس هسأر ىلعو ءادغالاموب نومأملا ساج

 الو ثدح نم كلذام لاق هناكب ببس نع ل الفن ومأملا نيعتامهتا ذإه سامو

 ىتااهتمعن رك ذو هتمظعل هللركشلا سانجأن م سنجهنكلو دحالاب تمور ركل

 لضفلا ىنعي) رادلا نم ىف ىذلا كاذ نورئامأ لبقنم قوبأ ىلع اهمنأ اك لع اهمئأ

 نآندلاو ءاضالاهيف قرعأهجوي اري هلاحهلاحو ديش رلامايأ فناك( عمم رلاناا

 نم ارذحو هتياعس نم اقوخ هيرادأ تنك ىنكلو هدنع ىل ىذلاك ىدنع هل ناكو

 هوفص ناكو اجتيم هبو احرف كلذل نظأ ىلع درف هياع تيلس اذإ تنك هيبذاكأ

 ةءارقلا كري ام رخآلا كرحو ىلتق ىلإ هاعدو ىب هارغأ نأ ىلع هلمخ عولخلا ىلإ

 اعد اذإو عطيول لاقاذإ ثح هلعجأ نكلو هلاقأالف لتقلاامألاقف ةساملا محرلاو

 اعزانتام دعب ةضفديق ىسيعن. ىلع عم هجو نأ هدتع ىنالاح نسحأ ناكسف بح م

 لمي بقاع نمو كلذ ه ىلاعت هللا لوق هنع بهذو هب ىتديةا ديدحلاو ةضفلا ىف

 ىندأو اهسلاجم ساب رادلا نم هعضوم كاذف « هلا هنرصتيله يلع ىغب مث هيبقوعام

 س.ءالاب ناكو ىسأر ىنعبيطخلا اذهو (سرملا بادحأ عم ساحيناكو) اهتارم

 نوفأملا ىنأ معزيف ةرم ىنرغلا ريثما ىلعو ةرم ىتازاي ىذلا ريثلا اذه ىلع فقي

 . مالسلا امماع ادمحو حيسملا ةظيرقت ىنظرقي ةعاسلا وه مث نومأملا, تسلو

 عم هنع اع مهاربإ همعب رفظ امل هنأ ىتح ةذل اهداعيال ةذلوفعلا ىف هل ناكو
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 ةيمالسإلا ممآلا خيراق تا رضاح فش

 هسفننم سحأىذلا نومألل هزاح ىتح خيراتلا هاسفي داكقلخ اذهو همرج مظع

 رصع هنم ناك ادالإ هييديام هع ا ةظيفحلا هنع كلذ ب هذاذ ناطاسلا ةرده

 نفل مثو مثرذعب هعانتقاو مهنوق عايض عم هكح ىلعاولزن نييراحلته ص ثيح

 ممل] لسراف مهتريس ءوس ببسي مهلامع ىلع اورام اوناك صم لفساب دورشبلا

 كح نومأملا مل] بهذ املو نينمؤملا ريمأ كح ىلعاولزن ىتخ مهب عقواف نيشفآلا

 ةياغ ىةثداح ىهو ؟؟9/ ةنسرفص ىف كلذو مهافطأو مهئاسن عسيلاو م ماجر لتقي

 مهتاطأو هلام مورل' ىس ىرتشا ىذلا نومألا قاخ نم فرع امل 1 ةيارغلا

 سلا نم مريغ ىلع نمو اراتيد !راتيد دحاو لك ىلعأو

 هدلاح نم شقاني ناك-ف عانفإلا ىلإ الايمهلدج ىف ناكهنأ نومألا ايام نمو

 ةيوق ججح لدجلا ىف هلو ةروهشم ةروثأم سلاح كلذ ىف هلو ةجحلا هل نيب ىتح
 هيامحأ ناكو ةشقانملا ىف هرضح نمم ردي امل لاهكعالاو ردصلا ةعس مم ةعصا'

 هب واح ١ ضصقتقي نأ ةم دار أ . لعفي نأدب ريام اطخلا عضوم ىلع هنوادي ها رزدو

 لهأ اسال اذه لثم لمتحتال ةماعلا نإ مك أ نب ىحي هللاقف هنعاير نايفس ىأنا

 عدت ن ًاىأراإو امدقاعأم ردت مل تناك دو ه نوكي نأ أ نمأتالو اجار

 يا كلن اذ قرفلا نم ةقرف ىلإ ليمت كنأ ل رهظنالو هيلع مهام ىلع سانا

 دق ناك ىذلابات.كلا ىوطو هتديصن نومأملا عييزاف ربيدتلاف ىرحأو ةسايسملا ىف

 . الجسم مرئافد ىف قب هنكلو ةماعلا ىلع أرقي ملف ىنمملا اذه ىف ْيَثفأ

 لقفملاب نكي ملف هتلود لاجرو هدنج ءاسؤر هيلعام ملعيهمللح عم نومأملا ناك

 هسا قو امونلاق مهممخ نم سيلا متروهظو مهقافتو سأانلاءايرب عدختي ىذلا

 نأ امإ هدنع ام دحاو لك لاقف ءايرلاب اندئعام بلطي نم انركسع ىفام ةعامج

 ىرأام لاك كلذاولاق ايلو هتنرلخ ريس هنأ ملعي ام لوشي وأ هش حدي ردع ىف لوش

 وأ ىتح ءايرلا لهأ هركسع لهأ نع ثدح ء ادن مث قدارإ 0 - دحأ دنع

 هنع ظفح ام ناكف هتفرعم ىلع دازام الوح مهنم ساو لك لحز ىف ماقأ دق ناك

 ةالصو ىءوطلاديح مييست  سانلا هب نواءاعيامو ءايرلا لهأ رك ذنيح لاقذإ

 . دجاسل!ىهاش نب كلاعءانن ء . ىسي رح ارشب ءوضوو . ىنا#ثونلاءوص و . ةبطحق

 اجنم صصقو . ىااتيلا شيرق نب نسااعمجو . ربذملا ىلع ةميرب نب مهاربإ .اكبو



 ففي ةيسابعلا ةلودلا

 قءاجرن ا ةالصو . ليبسلا ىف مهاربإ] نب ,قاعإ نالمحو . ديشجلا نب ىلع ةقدصو

 نه لجر لاةف ةريثك ةعامج عمج ىتح - صاصقلا مامشم نب ىلع عمجو . ىحضلا

 هتيعر لع! طق كلب تعمسوأ تي أرله رادلا نم اجرخ نأ دعب رخآل ركسعلا ءاظع

 بام أ نمالج رشي دحلا| ذب ىدهملانبمهارب] ثدخ_ثيدحلا اذهنءاريقنت دشأ الو
 ىف ميهاربإ نب قاحإ ىلإ هتلاسر تدهش دق اذهب عنصت امو هل لاقف ملعلاو رابخألا

 . مهزانم ىف ام مهتم لعأ اموحل ىح الجر الجر مهبباععب ريخب ءاهقفلا

 مهيفذاكو مهتاجاح نمءاشام ىضقف تاجاحلا بادعأ هيلإ مدقف ملاظلا ةرم دعق

 رصباءلفهقيرط ىف هل دعقو ةرم ريغ نومألاب حاص دق ناك ركسك لهأ نم قارصن

 ةردنيرشع هبرضيو هحطبي نأ حاولا بحاص الس ىمأف ةفرعم هتبثأ نومأملا هب
 دوعأ لجرلا لاقف حرطبم وهو كلذ ملس هل لاو ىب حيصت دوعت هل لق ملسل لاقو

 ىلعهسفننطوم مولظءاذهلاقف كلذ لس هفابأف ىجاح ىف ظنت ىتح دوعأو درعأو
 الف ةعاسلا تناك ام ةنئاك اذه ةجاح ضقا دايع ىلآل لاق مث هتجاح ءاضق وأ لتتقلا

 حاص ىذلاوه«اللجرلا ناقرعو نوءأملا ةظحالم نمأ 1 بجي م ىردأ

 نوءأاأعوجر نم مأهب رضيرمأ نأ دعب هيف لجرلا ليمأت نم مأ نيتسم 0007 د

 . تناك أم ةنثاك لجرلا ةجاح ءاضقي هرعأو عنص ايف هئطخ نع

 هبعأ ٠١ ىلع بيثيو هئيدرو رعشلا ديج رعي ًايردأ قالخألا هذه عم ناكو

 اهيف ةديصق نومأملا تدشنأ لاق ليقع نب ةرامع ثدح . لمأ لك قوق اباوث هنم

 لاقفهتيفاقىلإ ىنرداب الإ تيب ردصب تأدترا اهف زثكأ وأ تيب ةئام اهيف هل جيدم

 نوكي نأ ىغيذياذكهنومأملال اق طق دحأ ىنم اهعمسام نيتها ريمأ اب هللاو ةرامع

 نعردحاة ردا رسيبال نوعأللا نأ تالع طيسنا ندا بعل نا ةزاع لاقو

 ىلإ لا . هرخأ ىلإ انقيسيف تيبلا لوأ هدشتن انارثا كنإ هللاوذ هنم لعأ نوكي اذ

 : لاقف هتدعنأ يذلا اموتاق هل كرمت هرأ ملف هيف تدجأ اثني هتدشنأ

 ليغاش. ايندلاب سانلاو ندلاب ه الفتشم نومأللا ىدحلا مامإ ىخأ

 امت>يساهديفامما رعفازوع هتاءج نأ ىلع تدز لهو ًائيش تعئص ام تاّقف

 ريرج لاق اك هيف تلف اله اهب قوطملا وهو ابنع لغاشت اذإ ايندلا ىعأب مئاقلا نف

 : ديلولا نب زيزعلا دبع ىف



 ةيمالسإلا مالا خيرات تارضاح فقل

 هلغاش ندلا نع ايندلا ضرع الو «# هييصت عسيضم اندلا ىف وه الف

 رثك امك ءابدآلاو ءارعشلا رك و هقو- هئمز ىف تجار هل هتبحبمو رعشلاب هيلعلو

 ذيينلا برشي ناكو هنم ديجلا بحبو ءانغلا عمسي ن ومأملا ناكو . اوغبتو نونغملا
 . قارعلا لهأ ىأر لع

 ىلع تح سايعلا ىنب ءافلخ ميج ىلع ىنرأ دقق لاثمألا هب تراس اف همرك امأ
 ىنومأ !تاياكحوالالقإ ىشخ الو ًارقذ فاخمال نم ءاطع ىطعي ناك ىذلا هببأ

 موقلا فق رتل رادقم ىلع لدت ةيداح ركذن انأ الإ اهركذي ليطن الف ةريثك ءاطعلا

 . لدلا ةراكو ديلا ةعسو

 اهوب !لفتحاوحلصلا مق لهس نب نسحلا تفب ناروبب 1٠١ ةنس نومأملا ب
 هرم, ىهتن اوراصمالا نمرصم هلم دهعي ملام حارفألاو مثالولا نم لمعو اهرمأب
 ءامساب عاقر اهيف كسسم قهاتب هرجولاو باتكسلاو داوقلاو نييمئاملا ىلع رثث نأ ىلإ

 لج رلادب ف تعقواذإةيق دنبلا تن اكف كلذ ريغو باود تافصو راوج ءامسأو عايض

 رثن م اهيفاه لةيوهيل] اهعف ديف كلذل دص رملا ليكولال] ىضمي مث اهيف ام أرقو اهحتف

 ىلعقفن أو رينعلا ضيبو كسلا جذاونو مهاردلاو ريئاذدلا سانلا رثام ىلع كلذ دعب

 ىلع ىح هعابتأو هدانجأ نم هعم نأك نم رئاسو هءاصأ عيمج و هداوقو نومأملا

 اًئيشىرتشي نم ركسعاىف نكي ملف ءركسع هضنملكو نيحالا او ةيراكملاو نيلاجلا
 مثردفلأ فلأ نيسمخ مهياع ةقفنلا غابم ناكو اموب رشع ةعست هياودل الو هسفنل

 مرد فلأ قال ةرشعب هفارصنا دنع هل نومأللا رمأو ( هنج نويلم وحن )

 فرساذهو . ةنسةدم زاوهألا روكو « سرافجارخ هلقلطأو حاصلا مف .ءطقأو

 : ريثكلا دراولا هرمأ لهس مظع

 سوطرط ىلاهث نودندبلاب وهو هتاوزغ رخآ ىف مورلا دالبب نرمأملا ناك اميب

 سوط رط ىلإ لمح هتينم هتكردأ ١" مةنسبجر 1م. ىفو اريثك هلهمب مل ىمح هتباصأ
 . ةنس ع+ قوت ذ] هنس تناكو اع نفدو



 فه ةيسايعلا ةلودلا

 دهعلا ةيالو

 نم أطخ "”ىطخ مو ديشرلا نب قاعإ ىأ هيخأ ىلإ ضيرم وهو نومأملا دهع

 لمعا و )اهيفءاجامو ءايشأ اهنم مدقت ةروام ا ةيم وب هاصوأو نينثا ىلإ دهعلاب هليق

 للاب لعن :الو هباذعو هباقع نوم فئاخلا هلل دي را لمح هلأ اهك-ةوط امإ ةيالخلا ق

 ماوعلاماوعلاةيعرلا ةيعرلا ةيعرلا رهأ لفغت الو توملا كب لزن دق نأكسذ هتلهمو

 نيملسملا نم مهريغ قو مهيف هللا هللا م ةعفنملاو نيدلسملا كدهعتبو مم كلك! ناف

 نم ه ريغ لعهترآو هم لق الإ مه ةعفتم و نيماسملا حالص همق رهأ كيلإ نوم الو

 نه ميضعي فصنأو ءىش ىف مهيلع لمحت الو مهئافعضل مهئابوفأ نم ذخو كاره

 قارعلابكّداهرادىل]مودقلاو ىعةل>رلالجيو مهنأتر مهركر مهنيا قحلاب ضع

 7 ) تقو 0326 مهنع لفعت الق مهتحاس نأ نذلا موقلأ ء ءالؤه رافناو

 ميلا
 ةدرام اهعما دلر مأ همأر روصنملا ن ىدهملا نب ديشرلا نب دمحم قاع] وبأ وه

 نوءأملا هيخأ دهع ىف ناكو تاوئس هي ومأملا هيخأ نيبو هنيبف وابو. ةنس دلو

 قرهنناكرتوءدهعءالوف هتعاجشل هياإ لم نومأملا ناكو رصمو مادتلا ىلع ايلاو

 ىقهقلاب مصتمملاب بقتلو ةفالخلاب هل عيوب مورلا دالب نومأملا هيف قوت ىذلا موبلا

 ةني دهم قوتن أى ةفيلخ لزي ملو ( مم ةنس سطسغأ ٠١ ) 98م ةنس بجر و
 ىلامت هتفالخ تناكذ ( م19 ةنس رياربف 4) وب ةنس لدالا عيبد ١م ىف !رماس

 . مايأ ةينامثو رهشأ ةينامتو نيس

 ءارمأ عبار ماشه نب كلا نب ىناثلا نمحرلا ديع سلدنالا ىف هرصاعي ناكو

 .( ١م ؟.5) سادنألاب ةيما ىن

 سيرد] نب سيردإ نب دمع ةسرادآلا نم ىصقألا برغملا ف هرصاعيو

 .(؟؟6؛--1) دمحش نب ىلع مث (؟؟ ١+1 -- ١

 (؟51-+01) بلغألا نبيها رب] نبهقاةدايز ةبلاغألا نم ةيقيرفأ ىف هرصاعيو
 هللا ةدايز نب بلغالا نب دمع مث (م مب _ ممم هللا ةدايز نب بلغألا مث

 .(9؟:5؟ --؟555)



 ( 74ه -- 7١ ) نومأملا هالو ىذلا ىدايزلا ميهاربإ نب دمع نولا ىف هرصاعيو
 ( 7. ؟1)نومأأملاءالوىذلا رهاط نب هللادبع ريمآلا ناسارخ ىف هرصاعيو
 ( 8447 - م89 ) ليئاخيم نب ليفوت ةينيطنطسقلاب مورلا امم ىف هرصاعيو
 بقالا لراش م ( م٠6 --م ) نيالاب بقلملا لوألا زيول اسنرق ىف هرصاعيو

 ( ماب -- م6. ) عملصالاب

 مصتعمادهعىف لا الا

رلا دال مصتعملا ةعميلا ت< نأ دعي
ب ًادصات ركسعلاب داع مو

 سأن أدع وأدغ

 ريغ, ةلآلا ٠ حالسلا نم ام ناك ام لجو ةنارط: هئانيب مأ ئومأملا ناكام مده

 نومألاناكنم فرص. ىمأو هل ىلع .دقب مام قرحأو هلمح ىلع ردق ام كلذ

 لبتسم تيس! موي دادغب مصتعملا نود ناكو . مدالب ىلإ سأناا نم كنذ هنكسأ

 .٠ ؟ امل ةنم ناضمر

 ناك. نادرللا لهأ نم اينارصن الجر ناك. سخ رس ام نب ناو + نن لضفلا

 مصتعملل ناكبتاك عم راص مث طخلا نسح ناكو هل بتكي لاعلا نم لجر الصتم

 ىف لضفلا ريص ىح ت'٠ الف ىناقم رجا ىح ىه بتاكلا اذهو فلختسب نأ لبق

 مرا ةديناك_سفلاو وقار كك ناكل مصتعملا غلب ىتح كدلك لدي لو هعضوم

 بشي و مهتحأ رمادي دادغب ىضفلا ناك جالا هتءرغ ىف ن فأما عم مصتعملا

 طبضو دادخ». ىصتعملا ةعيب رمأب ماق نومأ لا توم هغاب ايلف بحأ امب هناسل ىلع

 رمأهيل] لسف هطاشن و هداهتجا لضفدل فرعف ةفيلخ دادغ مصتملا مدق ىح رومالا

 لقتساوهتيب رتوءةءدخل وطب هيأع باغق هباإ !هاكهرومأ درو هيلع خو ةفالخلا

 ناك.هيلع لقثرومآلاب هدادبت١ ىصتعملل !دب ايلف نيتفس كلذ ىلع لذي ملو رومآلاب

 لوةيف ىدنعام لوةيف لاملا نماذكو اذك ىلإ لمحا هل لوقيف مصتمملا ىلع لخد

 لاملازمردقلا اذه ىنيطعي نمواحلاتحأنيأن مو لوةيف هوجولا نم هجو نم اهلتحاف

 لجر مصتعملل ناكر « ههجو ىف فرعلو مصتمملا ءوس كلذ ناكف هدجأ نم دنعو



 ا ةيسابعلا ةلردلا

 هللاو هبعادي ايف هل لوقيف ةفاللا لبق هبحصي ناك ىتفحلا مهاربإ هما كحضم

  لعفب ملفهايإ هيطعي نأ ل ضفلا رم أو لامب ىتفهلل رمأ مصتعملاىلو اهلفآدبأ تحافأال
 ماقناتسب اميؤهل خمار دادغبب ىتلا هراد هل تيقب امدعب مصتعملا دنعاموي ىتفملا انيبف

 هعمو سو رغلا و نيحايرلا عاوبأ نم هيفام ىلإ و هيلإ رظني ناتسبلا ىفىشع مصتمملا

 مهتما ل عج محللا فيمخ اً رعم الج رمصتعملاو ةندكاذاعوب ره الدر ناكر ىفطلا

 ىف هلجعتس نئشعال كلام لاهو هبأإ تفتاا هرب مو مدت ا:اف ىثملا َّى ىففا قيس

 موةفيلخ ىث'مأىفارأ تنك ابعادم ىتفطلا هل لاق مضتسملا مأ نم كلذ رثكاذف ىثملا

 ق'لهو كليو لاقو ,صتعملا كحضف - تحافأال هتلاو اجيف ىثامأ ىنارأ نكأ

 ىذلا نأ ءسسنء لضفتا ةفينلا اع] . كنذأ كرمأز وايام هللاو مسالا هفالخلا نم

 اذكب ىل ترمأ حلا لآتف كقنيال ىلا مآ ىأ رستملا لاقفا تعا نيءرغأ 05

 لضفلا ىلع مصتملا اهتجتحاف ةيحكاذ ذم هب ترمأ امتيطعأ اف نب ,هشذنم اذكو

 نبدمحأ وهو ةصاخلا تاقفن ىف أءامز هيلد لعج نأ هلعفاملوأو هعم هل قا دم

 دأز مث . روصتم نا رعت وهو لامعألا عيمجو جارلاىف هام نايارحلا راع

 ىلع ىرجامعفرب مهرمأو هتيب لهأ ىلعو هيلع مصتمملا بضع دتشاف لحفتساو رمآلا

 باسملا غرف ا!وهوفرصامع ءلاملا نم مهيلإ ]صو انع باسملا ميدقت ىأمهديأ

 لصوملا قيرط ىف ةيرق ىلإ ىن مث دادغ»ب هلزتم ىلإ لمح نأو لضعا سيح رمأ
 مصتمملان]ءارزولا را.أ ىف ىلوصلا لاق مصتمملا ةأيح كلذك قبو نسلا اذ لاقي

 رايد فلأ فلأب ةينآو اماثأ ذخأو رانيد فلأ فلأ ةيك امل هتيب نم ذخأ

 كودعل ضرعتت ال هنع روثأملا نمو ةناتكلا ديج ملعلاب ةفرعملا ليلق ل ضفا' ناك

 هرمأ كيفكي هرابدإ نافربد» وهوهل ضرءتتالو كياعهنيعي هلايقإ نافل يقم وهو

 ؟ه١٠ ةنس ىلإ ناورم نب لضفلا ةايح ترمتساو

 نكي ملفه ركذ مدقت ىذلا ىناسارخلا رامع نب دملأ لضفلا دعب مصتعملا رزوتساو

 قناكوهياع ريزولاهأ رقف لامعلا ضع نم باك صتعملا ىلع درو .ةيباتك ةيافك هيف

 ةغيلخ مصتعملا لاف . ىردأال لام ”ةلكلاام مصتعملا لاقف لكلا ركذ باتكلا

ق م ) ةناتكدلا فيعض مصمم لا ناكو ) ىاع ريزدو ىأ
 نمباياأ نم اورصبأ لا



 ةيمالسإلا مالا خيرات تارضاح كل

 ةدلكا لاقف "دلك لا امها لاقف هما هولخ دأف تايرزلا كلملا دبع نب دما و دج وف باتكتلا

 ميسقت ف عرشو شيشخلا وهف سبي اذاف اللا وبذ ايطرناك نإف قالطإلا لع بئثعلا
 ٠ هرزوتساو هلضف ىصتعملا فرعف تابنلا عا يأ

 اي ورقالجر زاب ا ءدج ناك: تايزلا نب ان ىفو رعملاةزمح نب ناب أ نب كل أ ديع نب دمحم
 دادغبب دمعأشت هيدمحم فرعق دادقب ىلإ هعضوم نم تيزلا بلحي ةركسدلا نم

 دادغب مدقامل ىنزاملا ناهع ابأ|نإ لبق ىتح ارفاو اظح كلذ نم لانو بدأتو ملعتف

 اوفاتخا اذاف وحنلا لع ىف هيدي نيب نوضوخي هؤاسلجو هباحأ ناك مصقخملا مايأ ىف

 ( تايزلا نب اىنعب) بتاكلا ىتفلا اذه ىنإ !وئعي !نايثع وأ مه لرقي كلعلاهيف عقب اهف

 نائعوبأ هيضتري ىذلا باوصلاب هباوج ردصيو نولعفيف ه'وج !وفرعاف هولأساف

 ىتاهلأسملا تاصخ ناويدلاب باتكلا! نمءمأل وأ ىف دمحم ناكو . هيلع مهعقوبو

 مايق ريخ ةرازولا لف ماقق مصتمملا هرزوتساف رادع نب دمحأ خي ,ات ىف اهانحرش

 . ىنأي م كلذ دعب ءافاخلا مدخو مصتعملا ةافو ىلإ أريزو رمتساو

 هدعاف رظارعاش كولملا ه١دخ هتفرعمو هدأو هيلع عم كلل دبع نب دمحم نأكو

 عراب" ةكىف مجنا نإ نوراه هللادبع وبأ هك و دل كاط ىلع نب لبعد

 : تاونس ىامت هنبالو هنبا مأ توم ىف هلوق ءرعش قبقر نمو

 نايكسذت هائيع ىركلا دبع ءهدمأ قرافا!لفطلاىأر نمالأ

 نايجتني ليللا تحت ناتيب, همأ ريغ اهنباو مأ لكىأر
 ناقفلا متاد بلق لبالب هييحشارفلا ىف اديحوتابو

 نامت نباي ريصلل نيق ديلج ىتال اهعرصلا تلطأ ىهف

 نرلاو ندانلاب ساحل يروم نر يرتب
 : امعلطم ةديصقي ىرتحبلاب فورعملا رعاشلا ةدايع نب ديلولا هحدم دقو

 دومحملا# ءاقولا مد سيل دينقتلاو باتعلا اذه ضع

 : ةغالبلا نم هحتمام افصاو ان لوغي

 ديحلا ديع نف سائلا لطع ىتح ةءاتكلا ىف تتنفتل

 ديرف ماظن هنأ قرما كل شام ةغالبلا نم ماظن ىف

 ديدجلا عسرلا قنور ىف كح اضلا رهزلا هءأك عيدبو



 ةيسايعلا ةلودلا

 عام عمسلا بناوج ىف قرشم

 ارقلا نوطي هم تريعأام

 ىعملا بورطلا عم ليمتسم |

 افلأب دلالا سرخت ججح

 قاوقإا اهتالاصف ول ناعمو

 ارايتخا مالكم لهعتسم نزح

 رداف بيرقا ظفالا نيكرو

 ملا لاخلا ف نودغ ىراذملاك

 ديدج مري لك تيقات دق
 امو كنم نودسادلا سل

 مرق ةدايس تفرطتسا اذإو

 تف ىلع نوءمجي لضءلاو وذو

 لاب كلضف نوملاعلا فرع

 د.يتسأأ ىلع هدوع هفأ

 ةيولا لقوا ناش اذوب نزط
 قرافخم ىناغأ نع

 در لا هول اك عفا ف ل
 ديقع و

 كيل و لو رح رعش تدجو

 اس كل .- . 7 اسيا

 كيضعملا ةيلطظ نمعو

 دارا ةياغ هي نك

 هود ليوا 3 نموا دإ ف
 ديعيأأ

 ديدج دجمم رفعج اأاي

 دوسحلا نظ هوجري امم كد

 دياتلا ف رطأأ دد وسأ 38 تأ

 دوسهو ديس نيم» نه كل

 ديلقتلاب لاهجلا لاو مل.

 انف

 لاععالا ىف مهل 2 م رداصي ندلال املأ ةلعاعم ىف هيدش هماع باع ناك ىذلاو

 . ةعيبطلا ىف روخ ةمحرلا لاق ىنحرا ريزول. !يأ مهنم دحأ هل لاق اذإ ناكو

 كلذل و نومأملا نم مكأ نا يحيك مصتعملانم ناك: ىيدايالا داؤد ىأني لوح

 .٠ ءارزولا نأدع َْق هريجخ ايف

 وه اهأماشلا ىلإ رجتب هوبأ ناكو نيرسنق ىرق ىدحإ نم لاقي امف هتيب لصأ

 بو مالكلاو هقف" ةصاخو ملعلا بلط ىف اب أشنو )+. ةنس ةرصبلاب دلوف

 . مو٠ دقمو ةل زتعملا ريبك ىلارزغلا ءاطعنب لصاو باد أ نم ناكو ىملسلا ءالعلا نب جايه

 ىح ىضءاقلا سا دادغبس رض ناكو لازتءالا ىلإ كلذ لجأ نه دمهأ لاف

 ناكهعم نودحس و هنوسلاجي ءابهفلا نم ةعاج راتخ نأنومأاا هىمأ اف 8 نأ

 مهفتي د هيل] رظني مالكلا ىف دمحأ عرش اذإ نومأ لاناكف نيراحلا ءالؤه ىف دحأ

 فخوأدج نومأ ل اهي-اوهنءع رخأتيال رااد هساج رضحي نأ هصأفهتسحتس ول وةيام

 كقرافيال داؤد ىبأنبدحأ هللادبع وبأو) هتيصوفف مضتءملاهيخآل لاق ىتحهباقىلع

 ةاضقلا ءاضأ مصتمملا ءالوف (كنم كلذلعضوم هناف كسأ لك ىف ةروثملافدكرشأو



 ةيمالسإلا ممآلا خيرات تارضاحم قول

 ةايح ىف هل ناكف هيأرب الإ ًارهاظ الو انطاب العن لعفيال ناك ىدح هب صتخاو

 عوطأطت ادحأ تأ رام ليععسانب نو زأ لاق ىتح دحأ هيف هيناديال زكى ع مهتعملا

 نبا لخدي مث هنم عنتميف ريسيلاءىثلا لأسي ناكودا ود ىلأ نبال مصتعملا نم دحأل

 برغملاو قرشا !لعأ ىصاقأ قونيمرحلاؤو روغتلا ىفو هلهأف هملكيف داؤد ىبأ

 ناسا رخ ىصأةأ ىفارهئامرفحيا فل[ ف لأ رادةءىفاع وب «ملكدقل ودب ريام لك ىلإ هبيجيف

 ىرظنلا نع كل أي ىلاءآ هتلانإ نينم ولا ريمأاي لاقف رهن اذه نم ىكعامو مصتعملا ىلاقف
 . اهقلطأ ىتح هب قفري لزب ل اهاندأ سم ىف رظنلازع كلأس اك كتيعر ىصقأ ىمأ

 ةغلثافرعيال :دنءداؤد ىأ : نيملكتاا رضدبل رعاشلاكادضلا ن نيسملا لاقو

 . هلكاذه نسح مهتعملا بنعو ةقفلا عل ءاهقفلا دنعو مالكلا نسال دنع و

 ىح قرع قاخ لأمججو سفن فرش هل و سانأل ريا نوبح نم داؤد ىلأ 2

 : ىلع :نحرئادبعر_ دحألاقدحأ هلم *نال اهليبسوف لمح ناكو ةءءرملاب فرع

 نأ ةءورملا ىفه دار في رط نه. . همدق ىلإ هنرق نم هلك رداؤد ىأ نبا

 هيلع .'أتح اق ةعاجشلاو ةمن علل زجعلا ىددع د م.اقلا فاد ابأ دحم ناك نيشفالا

 داوهىأ نبا ربخلا خابو هلتقل فنيسلا رضحأو هدخأف لتق ٠ ةانجب هيلع دهش ىتح
 تقول:تاوف دعب مالكا نوكيزأ هنأش ىف هءلكو مصتعملا ىف] بهذ وم اذإ فاخ

 فاد ىنأب ءىج دقو نشفالا لع لخدو لودعلانم ه. طح نم عم ًاروف بكرف

 مساقلا ىف ثدحت الأ كرمأ دقو كيل] ينم ؤملا ريءأ ل.س ىفإ لاقر فذوف لتقيل

 ةلاسرلا يلا تيدأ ىف ا رده أ لاقر ل ءدعلا ىلإ تفتلا مث ىلإ هلست ىت>امدح ىسيع نبا

 ديفنت,زعنيشفآلا ردقي ملنج خ ءاندهش أولاقفقاعم ىحرسأقلار نينمؤملا ريمأ نع

 تيدأ دقنين. وا! ريمأا,هللاقف هتقو نم مصتعملا ل] داد ىبأ نبا بهذو هدأرم

 مث اهب ةنلا كلل وجرآل ىنإو اهنم ! ريغ ريخ لمعب دتعأ ام اهلقت مل ةلاسر كنع

 فنعو لوو هقلطأف مساقلا وطعأ مهضوو هنأز مهتملا بوصق ريخلا 0

 . ةيلع مزع ناك ام لع نيشفالا

 لوجع ديدش عاجش هنآآل هجازملدع ام مصتعملا عم دارو ىبأ نبا دوجو ناكو

 وفعلاو ةانالا هجو هارأو هتدح نم داود ىبأ نبا ًادهبضغلا هيلا عرسأ اذإ ناكف

 نيعتسيام زكرملا ولعو ةلادلا نم هيلع هل ناكو امهامبس ىف ريسي نأ الإ هعسي الق



 هصخش أو ىفاييشلادي سضنيدد زي نب دلاخ لع ةسم مصتمم ا بضغ  هض رغ ذيفنتى بع هب

 حرط دقدلاش ناأكو هنن وعل مصتعملا ساق هئم باط لام ىف هقل نجعل هتيالو نم

 وهودحأ رطح مصمم ا س اج اف مصتعملاه بج لف هي هنق ملكتف داؤد ىأنا ىلع هسفن

 ريغؤ تساج هّللأ ديع ابأاي مصقعملا هل لاقف داتعملا 0 نرد سا ةاضقفلا ى ْماَق

 نآل لات؟فيكو هل لاقذ اذه ىسا# نود الإ سلجأ نأ ىلإ ىغذيام لاق كساحب

 ممر اأو عقشيف ل ارق عفش نم عضو مم ىدضاوم ن كل هنأ نوخزب سانلا

 لاق مح هاج لإ عفت راف اهقشم لس لاق 9 رع و أعدم لع كس #1 لإ مج أ

 لاهو هع ملخلاب سمأو هيلع اخ ىل نأ ب نينه وأ! ن ده ءاضر ن تردعي م 7 1 نإ

 نإ اهوضشي نأ ديال ريشأ هك ف نر ءناوعأو وع قدتسأ ف نينه و 0 ريمأأ 5

 كاخ حرش م 5 ترمأ لق لاقي ةلصلا مام تثمأ# تقوأ 57 0 م م ترمأ

 ىلع هئدملال ]جرد حاصف 4 عاميإلاة و 0 ظلم 0-0 اناا ن نإو 0 لاك أه دي نيب رماح اهءاعو

 نبأ تل اكو. داود ن دج هّللاو هذ رعلا ! كم تكن 35 لاعب ب رعلاد 55 كصالخ

 مصتعملا معىف مههاقم نما يش مك ظفحر مب رخلا - ءافأ ان انه لعلو د , رع ةياصغ عا قد 8

 . مثهداوق نمو مهم ل أ نيذلا كآ ا ب أ نايلخأ يك ةوغلا لدج ىذلا

 تاقيطقل ا.عد هركذ ًافيطنأد 3 آدم دأأآ | رعاش كإ: عمدا ود قأذ أ ناكر

 كدعأ جال و ءاملعلا هرادقأ ف رع واولجيي نأى غلب ةنالع هلوق رو ا 0 ءآر ا أ

 نء“ وهأي دكلهأ ةالولاب فختسأ نهر هند كلمأ ءايلعلاب فختما نف م ناوخالاو

 أه .طه ىلا هت دمصق !اهنم ةلياج حنا دم هيد ماهم ىنآلو هتءورمكلاهأنارخإلاب فد تما

 دانو هئم رضاح ضورو داهملا لمست ىلا دهع قس

 : أه لوعي

 داؤد ىبأ نع لجأ نسا رمد لك ىواسم تيفأ دل

 دابعلا قازرأ هته مسقتو هيف مايآلا ةمعن 5

 داه فورعملا ةل.ل كاده الإ دولا قيرط توهدتشأ امو

 ىدازو ىتاحار كاود+ نمو الإ قافالا ىف ترفاس امو

 دالبلا ىف ىناكر تهنق نإو ىقنامآألاو كدئع نظلا ميقم



 ةيمالسإلا رهآلا خيرات تارضاع ١

 ىداحم ايندلا ىف كيفك ىدن نكلو فورعم ثعبلا داعم

 مصتعملا دهع ىف نويولعلا

 ةبرشع ىنثالاةيماهإلا ةعيشلاةمهأ عساتاضرلا لعنيداوجلا دم ىفوت هدهعلوال

 تام نومأ !تنب لضفلا مأ نع تناك ةلساوو طوبا و ةعم ةتافو كاكاو

 تناكو ىداحلا ىل_ع نسحلا وبأ هنب' هدع ةمامإلا ىلوتف مهتعملا اهنع رصق ىلإ

 . نيدس عدس هوب أ تام نيح هتس

 نيسحلا نب ىلع نب هع نب ىلعن. مساقلا نب دمحةيديزلا نم مصتعملا ىلع تا
 5 رلاىلإ وعدي ناسارخنم ناقلاطل' ىلإ اهنه جرخ مث ةركلا اقم ناك ٠ ىلع ن

 ب هللا ديعو ىمأب مهاف 0 امم هيلز عمتجاف ملسو , هيلع هللا لص دهم نأ ن

 ن'ةلاطلا ةيحاني تأعقونيةيرفلا ا ثوعبلا هل ثعبو ناسارخ ريمأ رماط

 هرتاكهلهأ ناك نأس'رخار وك ضع دي ا جر ه.اصأو ره مرهف اهابجو

 ن كتاديع ىلإ هب ثحبو هنم قئرتساو أهلماع ةذخأو هيلع لد اسن ىلإ لصو ايلف

 رطفااةليل كاك قا د يف ماتأف موو ةنسارماس سيخ مصتعملا ىلإ هب لسرأف رهاط

 م بروق هتءءش نم لاجر طارت جور خخ لاتحا .ةزهتلاو ديعلاب سأنلا لذتشاو

 نوه ب ريثك قاخ مهاءو ةد نأ نم نو ريثك هتماعإ لإ داقتا دقو ريخ هل اف_ عب

 هنأ اررج تدلع 5 الدع ضرالا ةامسف جد رك هل آمقزرب ىح هنأو تعب ْمهنَأ

 نم ريثك ليدلا ءناتسريط لايج م ةفوك 0 ءالزؤو نك ردم مانع دوت

 بهذلاج رمى ىد ءءبملأ لاو 1 5 7م ةح ى>داقت ءالا كلذؤ.و ناسأرخ روك

 ع 1!
 لس

 ىف ةيبرعلا ةمألا نع ةيب رق رصانملا ةرثك نم نومأملا دهع ىف ناكام انمدق

 ايلف كلذ انحرش (كدهعلا كلذل لاوحالا هب تضةرمأ كلذو ةيسايعلا ةلودلا سدج

 بشاالاجرلا قالخأ نم هياع بلغي ناك دةةكلذف هفالسأ ىلعفرأ مصتعملا ءاج

 ةرثكلأ مهم قئويال ءانالا دونج نم دادغس نم نأ ىأر : ناعجشلا ىلإ لدملاو

 نأدارأفةدجنلاو سأيلا ةدش نمكارئاللام ىأرو.:ةلخلا ىلع ميهايقو مهبارطصا

 ناءيلغ نم رثكتساف مهفونأ مغريو ءانرالا ءالوه ىلع هب زعتسي ًاشيج مولم نوكي



 اس ةيسابعلا ةلودلا

 مهتكسأو نومأملاهيخأدهع ىف مهتمءزاك ام قوف اهظع ًاهدع مهنم رضحأو كارئآلا

 قبب ل ثيحينبواودلا نم ةفاك مهطقسأو ةرع برعلا شودج نع ىنغتساو دادي

 رصف قوح نهأم وق منطصا هنأ الإ ءانباآلا وأ كارلا نم ناك نم الإ هدهعل قت

 ةناغرف لهأةنغار فلا نم ريثكسي ىنأو ةب راذملا مهاعمو سيق فو>و نعلا فوح نمو

 نوبكرب ةافج امي موقلا ءال وه ناكو هشيج رثكف ةنسورثأ لهأ ةينسورشآلاو

 ىصلاو ةأرهاو لجرلل نوموصيف اهعراوشو دادغب قرط ىف نوضكريف باودلا

 حارجلانمكلم امبرق مهم نوحرحجيو مهباود نع ممتوكتيف ءاتبآلا مذخأيف
 ءالؤد ءاقبنأ مصتعملاىأ رف ةماعلا هه تذأت و مهتما ىلإ كلذ كارلا اكشن مهضحعل

 هريكفتلايبسكلذناك-ف مهلع رطخ ءانبآلا دودج بناجيو دادقب طسو ىف كارلا

 . !سماس تطتتخاف هن بععأ ىذلا ديدجلا شيجلا اذهو هل ةدي دج ةرضاح طاطتخاىف

 ةبهذااةيلحلاوةبهذملا قطانملاو جابيدلا عا ونأ دوتجلا هذه سيل مصتمملا ناكو

 نم عقرو مصتعملا مهعتطصا داوق مهنم رهتشاو هدونج رئاس نع ىزلاب مهابأو

 : مهضعي ركذنو ةيمالسإلا ةيالخلا لبقتسم مهديب لعجو مهرادقأ

 دالب نم ةروك » ةنسورشأ نم ىرت وهو سواك نب رديح نيشفآلا (1)

 اهب ونجوةناؤرف ضعبو شاشلا!ميلاوث و دنق رعس اب رغو ةناغرف اهيقر د ربا ءاروام

 . تكجني ةالولا ابنك ىلا اهتنيدمو اه ريغو نائءافضلاو شكدودح ضعب

 ةنسورش أكوامءانبأ نمهلصأو نومأملا ةايح ىف مصتعملا ةيشاح ىف رديح ناك

 ىو امف هيناعتسا هتماهشو هتعاجتش ىأراملو نيشفاآلاب مهنم دحاولا بقالي نيذلا

 بارظضالا ةلازال هنعةباين هلسرأف ماشااو رصم ىنع ايلاو مصتعملا ناكو لامعالا نم

 هداوق ةمدتم ىف نيشنألا ناك مصنعملا فلختسا املو . امهيف حجنف رصمو ةقرب ىف

 ماكح] ولامعالا م اظع هي دي ىلع ت رهظف هركذ مدقت م كباب برجل 79+ . ةنس نيدف

 ىلإ دوعلاب مصتعملا هرمأ او . هعقوم ةعاتم عم همصخ رفظ ىتح شويجلا ريس

 اسرف اساس ىقاو نأ ىلإ دنزرب نم لصف نيح نم موي, لك هيل] هجوي ناك | ماس

 فلأ فلأ نيرشعب هلصوو رهوجلاب نيحاشو هسيلأو هجوت رضح املو . ةعاخو

 دقعوهركسع لأ ىف اهقرفي فلأ ف الآ ةرشعو ةلصفلأ ىفالآ ةرشع اهنم مرد
 تلخد ىنا ثالثلاق رفلاىدحإل ًادْئاق ناك ةيرومع مصتحملا ازغ الو ٠ دئسلاىلع 4



 ةيمالسإلا مالا خيرات تارضاحم ا

 ماظعالا كلذ لك . هدنج مزهو مورلاك لم ليرتب رح ىلون ىذلا وهو مورلا دالب

 ام اموي ةنسورشأهدالب ف لالقتسالاو كلملاب هسفن ىنع نيشفآلا لعج لالجإلاو

 هبهجو ال ] لامال و ةيدههيتأيال كباب براح وهو ناك هنأ هئم كلذ قرعام لوأو
 مصتمملا ىلإ بتكيف ناارخ ريمأ رهاط نب هتلاديع كلذ زاتجيف ةنسورشأ ىلإ

 نم نيشفالا هجويام عيمج فيرعتب هرمأي رهاط نبا ىلإ مصتمملا بتكيف هريخم

 هلمح لام هدتع أيت اك نيشفآلا ناك , هتلادبع كلذ لعفيف هتسورشأ ىلإ ايادملا

 ريناندلا نم هقوف اف فلآلا نم لمح لجرلا ناكذ ميتقاط ردقب هباححأ طاسرأ

 نيشفالالسرتلزادقو ماي الازم موي ىف ره انيبف . كلذي هللادبع ريخاف هطسو ىف

 نينايمهمهطسا أ ق دجوف مهشتففمذخأو_هاطن | مهياز هجو ايادهلا مهعم روباسيت

 لاقفهلاومأو نيشف آلا اي | دههذه' ولاةةلاملاا دهكل نيأ نم محل لاقو مهنم امهذخأو

 هقرذبأل هب ىملعي ىلإ بتكلا لاومآلا هذهب لسري نأ ىخأ نيشفآلا دارأ ول متي ذك

 هدزج هاطعأو لاملا هللادبع ذخأف صوصل منأو ميظع لام اذه نآل . ةئرحأ»

 اذه تهبو نوكست نأ ركسنأ انأ لاقو موقلا لانام هل ركذي نيشفآلا ىلإ بتكو

 دقهكلل سيللاملا اذه ناك نإف هقرذبال ىندت ىلإ بتكت لو ةنسورشأ ىلإ لاما

 كللاملاناك نإو ةئس لك ىف نينمزملا ريمأ ىلإ هجوب ىذلا لاملا ناكم دنجلا هتطعأ

 كلذ ريغنكي نإوكيلإ هتددر نينمؤألا ريمأ لبق نم لاملا ءاج اذإف موقلا معز اك

 دالب ىلإ مههجوأنأديرأ ىنأل دنجلا ىلإ هتءفد امنإ و لاملا اذهب قحأ نينمؤملا ريمأف

 موقلاقالطإلأسيو دحاو نينمؤملا ريمأ لامو هلام نأ هبلعي هيلإ بتكسف . كرتلا

 . رهاط نبا كلذ لدفف

 للهحيل ص رملا رظتناف ناسا رخي رهاط نيا مادام ىعأ هل منال هنأ نيشفألا ىأر

 ناقمدناتسريطدالبي ناك . لاجناهل عسقي ذتفيحو هناكم هتيلوتو هلزع ىلع مصتعملا

 رهاط لال ارفانم ناكو ضرهأدنو نب نواق نب رايزام همسأ اهكولم ءاسنبأ نم

 مصتعملا م أي نا ذمه لالا لصواذ] ناكسف مصتعملا ىلإ هلمحيو جارخلا مهيلإ لمحتال

 ناسارخىل] هدر رهاط نب للادبع بحاص ىلإ هللس م هنقوتسلف هلبق نم الجر

 نيشفالادارأف ىصق لا اهدحتغابو ةرفانا!تداز ىتح امهنيب لاحلا هذه تناكسف

 نأ هربخيو رهاط نا فالخ ىلع هيوقي رايزام ىلإ بتكسن ةصرفلا هذه زارتنا



 م ةيسايعلا ةلودلا

 مهتما ىل يف راززام فااخضينأ كلذ نيشفآلا دارا تاس رخ ةرانإ ألو مصتخملا

 راهظ] ىلإ رايزام كلذ اعدو ناسارخ ةيالو كلذ عم هل نوكيو هبرح زيشفالا

 هللا دمع كلذغاب ٠ ناس ربط لا. نصحتو جار ةلامتمو هعاطأااصع قشوف الخلا

 ظذحي افيثك اشيجديلا مضو بعص» نءنيسحلا نبنسحلا همع هيلإ هجوف رهاط نا

 هيأإ مظو فيثاك ع مج ىف ب عه نب مهاربإ نب دمج هلبق نم مصتسملا هجوو نأ رج

 نسا نب روصنم هجوو ةيربطلانم بايلاب ناك نمودئاقلا ىرطلا ىراق نننسحلا

 نينفال اباد لاو :تفزل ةيعنات قو ناي رط[ ددل غزا ةليانج ل[ را »يع اض
 دونج تهزهو بناج لك نه ناتسربطب دونجلا هذه تطاحأدقرنظ ناك ام ءىثل

 رايهوقهوخأو وههيلإ نمأتساف نيسحلانب نسحلاىلإ نمأتي نأىأ رف  رايزام
 ىلإ مهامكل مهاربإ نب دمت ىلإ هتيب لهأو رايزام ملستب رهاط نب هللا دبع سأق

 .|صماسإ مصتمم ا

 اماسرأ ناك ىلا بّتكلا ىلع علطاو نيدشواألا ىع هغلب'م لك نم مصتعملا ققحت

 ريبادتلا ريدي راصو برهلا ىلع مزعم كلذ نيشؤآلا معو ا ىلإ نيشنالارخأ

 ةياسورشآلا دارقلا نهدئاق ىلإ كلذ معنمءىث لصودقو نيدلسملاب كتفلل ةمينشلا

 7 رطحأ م ةييحو هواوم دعا نظدالاو نييفاأاب وضح سو مصتمملا هب ريخأف

 كلما دبع نب دمت ريزولا كلذ ىلوت ىذلا ناكو هترظانمر هتيكدتل ماع ساحب ىف

 لوصولا دياكملاديكي ناك هيأ وهرعكىلع لا نيالإ لج رلانأ قيةحتلا نم تيثف تايزلا

 بتاكي ناك هيأت د مثةهلالا هلايهنويطاخ اوناك ةنسورشأ لهأنأو هدالب كلمىل]

 نكمل هنإ) رايزا» ىخأرايهوق ىلاب تك شاخ ءاخأنأ رايزاملا دهشو رايزاملا

 دّقلو هسفن لق هقمحت هاف انام أي اب ريغرك ريغ ىريذ ضيي الا نيدلا اذه رصني

 موقلل نك ملتفلاخناف هيفعقو |مفءالدنأ الإ هةحى أم توملاهنع فر ءأنأ تدهج

 قبي مل كيلإ تهجو نإفسأبلاو ةدجنلا لهأو ناسرفلا ىءمو ىريغ هب كنومربام

 ةرسك هل حرطابلكلاةل رمى رعلاوكارتآلاو برعلاو ةبراغل اةثالثالإ انيراحدحأ

 دالر أو سأر ةلكأمامنإ ( ةبراغملا ىنعي )ب'يذلاءالؤهو سوددلاب هسأربرضامث
 ميلع ليخلا لوج م مهماهس دعنت ىتح ةءاس ىهامباف ( كارلا ىنعي + )يطايدلا

 نييناملو (مجعلا مايأ) ةيلع لزب ملام ىلإ نيدلا دوعيو ممرخآ ىلع انف ةلوج



 ةيمالسإلا ممآلا خيرات تارضاح 3

 ىلإ ديعأت انباي هب كيلعف ءسمأ كا مضو دق داؤد ىلأ نيدمحأ ىضاقلا لاق هرمأ
 مث ساثلا هاري ىتح ةماعلا باب ىلع باصو جرخأ هتوم دعبو تام ىتح هسبحم

 . هتيشخ حم قرح

 موو ةنس مصتعملاا رتشاف اخايطشربألا مالسل ايرزخ امالغناك : خاتيإ (؟)

 قادت] عمارءاس ةنوعمةفالخلا دعب هالوومصتعملا هعفرذسأب ةلوجرخاتيإل ناكو

 دارأ نم ناكو لسجر قا#] لبق نمو لجر هلبق نع ناكو مهاريإ نبأ

 ثالثلا قرفاا ىدحإ ةدادق مصتعملا هال وو سيحب هديب و لمعي خاتي]دنعف هلق مصتعملا

 ةدم هتهاعزو هرصنم ىلع خاتبإ رهتسا دقو ةبرو«ع ىلإ مورلأ دالب تاخد ىتلا

 دهعؤولاملاب ىريشا ؤوو ةتسوف . ؟مو ةنس لكوتملا دهع لوال لتفو قئاولا

 ةباجحلاو ديرللاوكارتالاو ةيراغملاوشيجلا هيلاناك_:هدبىف كاملا تناك قئاولا

 1 . اذه دعب قب ىذلا اهو ةفالخلا رادو

 ىف ناكو هتعاش نم رهظا-1 هاقرو مصتحملا ءارتشا ىرن مالغ : سانشأ (م)

 ةعفر هدازوأهنم ج رخاميح | ساس ىلع ص هفاشتسا ء.شيجلاةم دقءىلع ةيروععةورغ

 ةحنرأ هتلباجوزو نيشفألاب لعفاك كرر هجؤتو ىمرك لع هساجأ نأب وسو ةنس

 نم دققت هسفن رشاب نآكو !رهاس لهأ ةماع هسرع رضحأو نيشفألا ني نسحل

 هسيلأو هجوت 79م ةنس ىف هنأ ىتح قئاولا دنع هتلزنم كات تناكو . رذح نم

 . 7م. ةنس فون ىح هتمظع ىف لزب ملو رهوجلاب نيحاشو

 ممريغو ىسوموبأ ريبكلا اذإ و فيصوو ةسينع نب ف.عداوقاا نم ناكءالؤه ريغو

 كلل مامز مهلسو مهتءاجن] مصتعملا مهراتخا كارثألا نم داوق ءالؤه لك

 نيواودلا نم مه .اعجأ طقسأو شويجلا ةداق نم مل ناك امع برعلا ل ناو

 نوف رصتي بولقلا فاغلا ءالؤه ناطلس تع ة.ذب كلذي لعإؤ نينواجلا ءالؤمزعاو

 نم هيف عقو اع سحب ناك داوقلا ءالؤع مصتعملا رارغا عمو . نرءاشي ممر

 نب قا.] ثدح دقف قورعم بسن مه رثك ال سيل هنأ امسالو مهرايتخاب ًاطخلا

 الو ةليوط ةدم ذنم هيقركفم انارمأ ىلق ىفقاوعإاو هل لاق مصتعملا نأ مهارب

 ةعبرأ عنادصا دقو نومألاىخأ ىفإ ترظن -- كل هيشفال تقولا اذهىف كتطسب

 نيسحلا نب رهاط نومأ-لا عنطصا مهنم دحأ افي مل ةعيرأ نأ تعنطصاو اوبجبأ
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 هللاوتنأفتنأوهلثمري ل ىذلا لجرلا وهف رهاط نب هتلادبعو تعمسو تيأر دقف

 انأامأو «دمسلثمنيأو مهاربإنب دمتكوخأو ًادبأ ناطللا كنم ضاتعبالىذلا

 خاتيإ وهيأر لشفف ساتشأو هسمأ هيلإ راصام ىلإ تيأر دقف نيشفاألا تءاطصاف

 نمنامأ لع بيجأكادفهشلا ىناعج قاوحإ لاق - هيف ىنغم الف فيصوو ءىث الف

 اهلمعت-انلوصالا ىلإ كوخأ رظن هللا ك رع أنينم والا ريمأاي تاق لق لاق كسضغ

 لاقت هل لوصأال ذإ بجنت مل اعورف نيتمؤملا ريمأ لمعتساو اهعورف تدجيأف

 . باوجلا !ذه نم ىلع لهسأ ةدملا هذه لوط ىف ىف سمام ةاساق قادعإاب

 بارطضا نه هدعب نم نييسايعلاب لحام ةءت رثك أ لمحتي هدحو مصتعملا

 ىلع بيرغلا رصنعلا اذه ةباغ نم ةيبرعلا ةمالاب لح امو مهئاطاس فعضو مءرمأ

 بحي ًارودج اءاهش ناكا]و بقاوعلا ىف رظنلا ديعب لجرلا نكسي مل . اهرمأ

 تسيل مأ امنومرتح باسحأ مهل تناك ءاوس مهنأش ناك امهم مه نتعيو نادجشلا

 طعربظع أطغاذهو ؟ ال مأ اهواقبو ةلردلا نأش مههم ناك ءاوسو باس>أ مه

 امتمظع نم اهزتنيو لودلا ردع

 قوقل مهمارتحا مدعو ءايرغلا دونجلا ءالؤه ةسرطغ اجدس ىتلا جئاتنلا نمو

 لوزئلادارآدنجلا ضعب نأ كلذو . نيطساف ىنادلا عقزءا برح ىنأ ةروث ةمآلا

 كلذ لبق ةيبرعلا ةلودلا ىف افءرعم نكي مل سمأ كلذو اهنع بئاغ وهو هراد ىف

 طوسب اهيرضف كلذ نم هتعناف هتخأ امإو برح ىنأ ةجوز ام] رادلا ىف ناكو
 ىلإ برح وبأ عجر اذف اهف رثأف اهعارذ طوسلا باصآف اهعارذب قتاف هعم ناك
 راغوهو ىدنجلا ىلإ ىث.و هفيس لمةشاف رثآلا هترأو اهم لعفام هيلإ تكش هلزنم

 ندرألالابج نم ليج ىلإ راصف فرعي اليك آعقرب ههجو سبلأو بره مث هلئقف
 هيل]ىوأىذلا لبجلا ىلع دعقيف اهنلاب رهظب ناكو ريخ هل فهد ملف ناطلسلا هيلطف

 ركتملانعىهنلاو فو ردملاب سلا ىلع هضرحي و هرك ذيف هينأيف ىثارلا ءاريف ًاعقزيتم

 موقهلباجتسا ىتح هيأد كلذ لاز !ف هبيعيو سانلا ىلإ ىتأب امو ناطاسلا ركذيو
 نم ةقيطلا هذه نم هتيشاغ ترتكالف ىرقلا لهأو ةيحانلا كلت لهأ ىنارح نم

 ةيناهلاءاس ور نم ةعامج مهم هل باجتساف ةيخانلا كلت نم تاتويبلا لهأ اعد سانلا

 ثعيف مصتمل اب هربخ لصتان ىلا لهأ ىف اعاطم ناك سهيب نبا هل لاقي لجر مهنم
 ةلملا



 .ىفهدج وهيل[ راص امة دنجلا نم لجر فلأ ءاهز ىف ىراضحلا بويأ نب ءاجر هلإ

 نيضرآلا سانلا ةرامع لوأ ناك ىتح .اجر ثيرتف فلأ ةام ءاهز سانلا نم ملاع

 مهيض' رأىلإ نيضرالا باب رأوةثارحلا ىلإ نيمار نمهعم ناكنم فرص ارمهتثارحو

 راسم هعم نم لبر هرسأو ءاجر هزجاتف نيفلأ وأ فلأ ءاهز ف برح وبأ قبو

 . اريسأ مصتعملا ىلإ هب

 :جارخلا

 هخي رات ةمدقم ىف نردلخ نبا ةمالعلا هلقن ىذلا تيثلاب نومأللا رصع زاتمب اك

 رق هد نبا ةمادق ءةزوأ ىذلا تبيثلاب مصتملا 0-320-- زاتمع ةلودلا بارج باّتك نع

 هرص الخ درو نحو مصتعملا لمع 2 ةيامجلا رادقم نع هل جارخلا باتك ىف

 ريناندلا وأ مهاردلاب ةيايجلا رادقم ةهجلا

 مرد ١١4) هذال 6 قارعلا داوس

 اني 0 زاوهالا

 فذ 0007 سراف

 ان ممل يما ناببصأ

 ٠ ١ ناتسج

 هم ناسارخ

 0 6 ناولح

 ه8 معلا لل نيهاملا

 ١ وينو لف نآذمع

 1 عا سمع ناذيسام

 1101 ل قذف نا رهم

 مب ولما... نيراغبالا

  6٠ملوز/ 1١115



 ةيسامعلا ةلودلا

 547 مهال هلييقام

 او“ ق.م... ناشاقر مق

 3 هى. و0 هو ناجيرذأ

 نلف 0 ديوايندو ىرلأ

 ) مكه --- رجأو ناجيزو نيورق

 ٠٠.6 ٠ة| ١ سموق

 ع هروح مهول ناجرج

 2: "م١٠ ال٠ ناتسرط

 86 #٠ جو. ناهريطلاو تيركست

 00 ناغماصلاو روزرهش
 اهلإ امو لصوملا

 5 .« «« «* «٠ ©

 عاوقع دل ىد.زأب و ىدرق
 4 "اله ه٠ ةعيب ر راد

 نيقرافايمو نذرأ
 3 -*.- هه

 +٠٠ «*6م ٠ دمأ

 وول .ء..م اهم رصم رايد

 1 تارغلا قيرط لامعأ
 9و ةءيعأ م٠2

 سابع الالإ عوم عومجملا

 راثيد ميم ... مصارعلاو نيرسفق

 0 ؟لرو4 ء.م صم دنج

 2 1١ مو قشمد ددج

 يل ١ لأ هه و ندرآلادنج

 2 ؟ةه و9٠ نيطساف دنج

 350009 جث.لا هلم ةيردتكسالاو رصم

 افذو



 ةيمالسالا ممالا خيرات تارضا# <31

 راشبد موق. هلق ام
 2 وام للا نيم رحلا

 : هيما نميلا

 : هإ]و ه.ل نيرحبلاو ةماقلا

 2 0000010 نأع

 ه١!

 . ركذي اريذل ريغنت ل لاوحألا نآل نومأملا ةايح ىف ناكامم بيرق كلذو

 ةيجراخلا تاقالعلا

 ناكو ليئاخيم نب ليفوت مورلا كولم نم مصتعملا رصاعي ناك ىذلا نأ انمدق
 ارهقةيدفلا مفدي نأ هومزلأ وهوخود نيذلانيدلسملا نم مقتنيل ةمثاللا صرفلا زبتفي

 كلم ىلإ كباب بتك نأ هيلع قبض دقو كباب برا نيشفآلا ناكامل هنأ ثدخ

 ناف دحأ هباب ىلع قبيل و ىلإ هركاسع مظعم هجو دق برحاا كلم نإ لوي مورلا

 اذإ مورلا كلم نأ عمطي ناكو كعنمب دحأ كهجو ىف سيلف هيلإ جورخلا تدرأ

 لتاقم فلأ ةئام ىف جرخ نأ ليفوت ثباي ملف هيف وهام ضعب هنع فشكني كرت
 لابجلا نع مهاربإ نب قا#إ مهالجأ نيذلا ةرمحملا نم عمج هعمو ةرطبز ىنأ ىح

 ىسو لاجرلا نم ايف نو لتق ةرطبز لخد اللف ةيكرابلا بورح ىف كلذ انركذ اك

 لها لع و اهاهأ ىلع راغأف ةيطام ىلإ هروذ نم ىضهو ةئبدملا قرحأوةيرذلاوءاسنلا

 نميلثمو ةأرم فاأ نمرثك أ ليقامف تامل! نم ىسو نيدسملا نوصح نم نوصح
 رايخال كللث تغفل: ٠ عما اا عطقو مهئيعأ ل مسو نيملسألا نم هدب ىف راص

 الاكش هفاخ طسوهتاد بكر مث ريفنلاه رصقو حاصو هماع دتشاف !صاسي مصنعملا

 نوكستلهتمدقم لسرأ هنكل و ةئبعتلاد عب الإ جو رخلاهل مقتسي ملفةييحو ديدح ةلسو

 ىح اليلقاوفةوو اهنع !دردق مورلا كلم تدجو اهتقراش اءلف ةرطبز لهال اددم
 ونامطاو مارق ىلإ سأنلا عجار . اونأمطاو مارق ىلإ سانلا عجارل

 ةيرومعليقذ نصحأو هنمأ مورلا دال ىأ مصتملا لأس كاب صأ ىهتنا ذو



 5-5 ةيسسابملا ةلودلا

 لبق تيزغ نكست مو مصتعملا سأر طقسم ةرطبز نأ اك ليفوت سأر طقسم ىهو

 ضايحوتلالا وددعلاو حالسلا نم هلبق ةفيلخهزهجتي مل ًازاهج مصتعملا زهجتف كلذ

 ىلع  اذكه ةئبعتلا تناكو طفنلاو ديدحلا ةلآو برقلاو اياورلاولاغبلاو مدآلا

 ةرسيملا ىلعو خاترإ ةنميملا ىلعو ىمصملا ٍيهار] نب دمع هولتيو سانشأ ةمدقملا

 نم مورلادالب لخديف ىضمي نأ نيشفألا ىعأو طايخلا هللا دبع نب رائيد نب رفعج
 مويلا اذه ردقو ةرقتثأ ىلإ هيف هلوصو نوكي نأ هسمأ اموي هلىععو ثدحلا برد

 لصو املو . سوسرط برد نم هلوخد نوكي نأ هرعأ ىذلا سانشال هسا

 هغملب هنآل فقوتلاب هرمأي مصتعملا نم باتك هيلع درو فقسألا جام ىلإ سانشأ

 ماقأفءدنجو سانشأ سيكيل روبعلا ديري سماللا رهن ىلع هنأ مورلا كلم نع

 سماللارهتنع لحترأ مورلا كلم نأ سيساوجلا ةطساوب ملع مث مايأ ةثالث جرملاب

 نوري نيع رسم ءالدآلا ثعيف مصتعملا ىلإ كلذ ريخي لسرأف نيشفألا ةلباقم ديري

 عمتي نأ لبق مورلا كلم ةعقاوم نم ارذح هناكم فقي نأ ءمأو كلذ نينثفآلا

 مورلا كل قتلا ىتح هريسم ىلع متذ نيشفالا ىلإ ءالدآلا هذه لصت ملف شويجلا

 ناسرفلا فةركللاداعأ مث راهناال وأ نيشفالاىلع تناك ةلئاه ةعقوم امهنيب تناكف

 سانشأ ركسعامأ . دونجلا هنع تقرفتو ةركنم ةبره هعزهو مورلا كلم باغف

 كلملا ناك ىتإ دونجلا قرفتل ابرح ايقأي نأ ريغ نم ةرقتأ ادرو امهاف مضتعملاو

 . ةرقنأ موعتي أمهم دقم دعب نيشذالا درو م مصتمملا ةيراه اهعدح كلف

 هيف مسقو ةرسيملا ف سانشأ هيف مسق ماسقأ ةثالث شيجلا مصتعملا مسق ذئفيحو

 تراسف ناس رف مسقلكنيبو ذاميملا وهو نيشفآلا هيف مسقو بلقلا وهو مصتنملا

 ةرقاأ نيب واهنيبو ةيرومع تغاب ىتح ماسقأألا هذه تراسو ةئيعت ىلع ماسقالا هذه

 اهنمنيايمىع لزن مث ةرود افوح رادف سانشأ اهدرونم لوأ ناك ل>ارم عبس

 ةيرومعلهأن صح كلذكف نيعفالا ءاج مث ةرود الوحرادف مصتتمملا هدعب ءاجو

 ردق ىلع جارأ داوقلا نع دحاو لكل ناكو ىمصتعملا شيجلا مثرصخ اوزرتو

 اهنم طقس ىتح اهفالتإل راوسآلا اهب تب رضف قيناملا تيصنو ةرثكو ةلق هءامصأ

 هذه ةيحان ىفلاتقلا ]م مث ماسج لامعأو ةديدش ةان اهمدع رصتعملا ةيحان فبن اج

 ةونعةيروعنوماسملا محتقا ىتح آر متسملاتقلا لزيموقدانخلا تهدر نأ دعب ةدلثلا



 ةيمالسإلا مهلا خيرات تارضاع 4

 ةيطلمو ةرطب ز ىف هولعف امب مورلا نم مصتعملا مقتناو . ةريثك ماغم اهنم اومنغو

 ناضهروىةير وع ىلع هتخان] تناكوسوسرط ىلإ مصتءملا داع ةعقاولا ءابتنا دعبو

 . اموي هو دعب أهنع لفقو 709 ةنس

 ضح عم قفتا نوهأملا نب سايعلا نأ متارجلا ربكأو رومالا ببرغ نمو
 ىلع اورمآت هماقع ةفماخ هوميقيو رصتعملا اولاتغي نأ ىلع كارتالا نم مصتمماداوق

 ميم مهياعمعتلا قا دغ]و مه مصتمملا عانطصاب بيرق دهعل'و ودعلا هج موكلذ

 سبحو مهلتةوداوقلا كلو أعيمج فخأف مهتما وم رس ىلع مصتعملاعاطاو ضرغ محل
 . ةسبنع نب فيحي كلاذ ريك ىلوت ىذلا ناكو ىذالا ةدش نم ا ىبح سايعلا

 تييحما وأ هحدتعا ءادوهشم !ءوب اهيلإ هلرخد ناك ًارماس مصتمملا درو املو
 1 : افوأ كا ةرومشملا تديصتب سوأ نبا

 لاح

 .تءللاو دخلا نب دحلا ءدح ىف  بتكساا دم ءاينث قدصأ فسلا

 : اه لودي

 بخل 1 نمهرعأ 0 رعشلا نم من هب طيح 3 2 0 حوتفلا تف

 نقولا ماو أقضرالازربتو اجلا نارا ماتفت مف

 مح هعفو موني ىناا كنع تفرصتأ هةر بتلخا ةلوسعم "لود

 بيصقكرشلا راد ونيكرشااو

 مأ لك
 !ادو دصتاصو ىرسك

 دعص ف ا ىب لج تيقبأ

 تاون أهءادق اولعج ىدانت نأ اوجرول مف مأ
 1 1 دو 37

 بركىأ د اماضاير كثدمع 1 نه هجوأ ةزربو

 5 0 سا
 -ق كلذ لبق وأ ردنكسإ دهع نم

 ةئداح فك اهتعرتوا اف سا

 اذ نيئسلا هلا ضخم اذإ

 تق رىه « لاء ىصاوت تءاش

 ب ونلإ عرض اهلإ تف 3 اللو

 بقحلا ةدب ز تناك ةيملخلاا ضع

 بركلا ةجارو اهدعا ناكو أهتم

0_0 
 أ

 ةرداس ءادوسلا ةيركلا مهتنأ

 ةرقنأ موياسحت لأفلااطىرج

 تي رخدق سمالاب اهتخأ تأراملو

 لطب سراف نم اماطيح نيب 1

 همد نم ىطخلاو فيسلا ةنسب

 بحرلاو تاحاساةث>وتردوغذ]

 برجلانم ىدعأاه بارخلا ناك

 برس مد قا نم بئاوذلا ىثاق



 ةيسسابعلا ةلودلا

 ىحض وهو ليللا يهم و ترداغ

 ةفكاع ءادظلاو راذلا نم ءوض

 بشخلاو رخصااللذامويراثال

 بهللا نم ميصاهطسو هلي

 بغت ملسمشلانأكوأ ابن ول نع
 بحت ىحض ىف زاخد نم ةيلظو
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 تلفأدقو !ذنمةءلاط سمشلاف

 اسهل مايغلا عرصن رهالا حرصت

 : اهءاتخو لوقت و

 بجي و اذى ةمجاو سعمشااو

 بحب رهاظ انه ءاجده موي نع

 بسحلاو مالسإلا نيدلاةموثرج نعكمعس هللا ىزاج هللا ةفملخ

 بضتقم ريغ مامذ وأ ةلوصوم مح رنم رهدلا فو رص نيب ناكذإ

 بسفلا برقأ ردب مايأ نيبو 1م ترصنىتالا كم'.أ نيف
. 0 1 

 برملاهجوأ ت اجو هوجولار ذص

 مىصتعل أ تامه ع

 ةرامعلا بحب ناكو سأبلا ةدشو مادقإلاو ةعاجشلا مهتعملا تاق رهظأ تناك

 وكري اهلعو ملاعلإ ؛مايحي ىتلا ضرآلا ناربع اذ وأف ةدوم !رومأ ايف نإ لوقو

 عسقيو بسكلا رسكيو راعسالا صخر توم اهبلإ شيعبولاومألا ريكتر جارخأ

 هيف تقفنأ ىتم اعضوم تدج و اذإ كلملا دبع نب دم هريزول لوي ناكو شاعملا

 ذوفن مصتعملا نكي ملو . هيف قمماؤت الف مهرد ريثع ةنس دعب ىلءاج هارد ذرشع

 . هنيسحت , شيجلا همه ناكامتزو ديشرلا هأك الو نومألا هيخأك ملدا ّىق

 . اهرمأ نم ائيش صقن ءالوأ نمناهو |سماس ةنيدم طاطتخا هراثآ نمو

 نأف وختأىنإ هباتكدحال لاق كارتالا نم مصتمملا ركسع نعدادغي تقاض امل

 مهقوف تنك ساس عضوم ىلت عتبأ اذإذ ىنادلغ اولتقيف ةحيص ةيبرملا ءالؤد ميصي

 وهوا ساس عض ومهبتاك دصقف م ماع ىتآ ىتح رحبلاو ربل ىفمهتيتأ بئار ىنار نإف

 ةسمخي كانه ناك اريد عاتباف (ارتموليك ).١6 أخسر فنيثالثب دادغب قوق ةلجد ىلع

 مصتعملاجرخ عيبلا ىمأم# املو كلذ لثمب هبناج ىف ناكاناتسب عاتباو مردفالآ



 ةيمالسإلا ممآلا خيرات تارضاحم ؟ عم

 ىنوديشرلاهرفت-اناك!ىماس دنع رهن وهو لوطاقلا لون ىتح ؟». ةنس رخآ ىف

 لثعءركسعرمأو هل اراد ىتبف 501 ةنسءانبلاب أديو كانه مصتملالزنف ارصق هيلع

 سانشألزنأو قاوسالا ف رطىفاعماج ادجسم اهم ىتوهرصقلوح ساالا رمعفكلذ

 ىتحعست,نايفملا لازامو ٠ زوريف خرك وهو !ىماس خرك داوقلانم هيأ] مض نمب

 عاسلا مظعأ و دادغب عراضآ تداكو ةيمالسإلا رضاوحلا مظعأ نم ةنؤم تراض

 7 كلذ رك ذيسو مهتعملا ن لكوتملا دهع ىقناك مل ةراضدو

 0 ةافو

 ! هتيعي كلذ بمع بيصأف ماب ةئاس مرخلا نم موي لوأ قف مصتعملا مج
 ىأ

 ءاثرو ةنسلا كلت نءلوالاعيبر رهش نم تضملايل ىناقل سينا 0

 : لاقف تايزلا كلملادبع نب دم

 نيطلاو بارتلاب دبأ كيلع 2تقةفطصاو كوييغ ذإ تلقدق

 نيدلل ريسوظلا منو ايندلا ىلع تنك ظيفحلا منف بهذإ
 نوراه لثم الإ كلثم تدقف ةمأ هللا رج ال

 دهعلا ةيالو

 . هريغ ةيالولا ىف هعم لعجب ملو كورأه هنبأ هدهع ىصتمملا ىلو

 قئاولا
 اهساةيءور دلو مأ همأو ديشرلانب مصتمملانب هللاب قثاولا نوراه رفعج وبأوه

 سيل 'مويؤودلاو ةافو بقءةفالخلاب عيوبو كم قيرطب ؛مج ةنس دو سيطارق
 قوت نأ ىلإ ةنيلخ لزي مو ( م69 ةئس رياشي و ) 9007 ةئس لوآلا عيد م
 سمخ هئدم تناكف ) م51 ةكس سطسغأ ( ؟+؟ ةنس ةجحلا ىذ نم نيف, تسل

 . ةئس م هلسو اموب ١6 و رهثأ ةعستو نيئس

 مورا“ كام ىفالإ هابأ رصاعي ناك نم نيلقتسملا ءاسمالاو كولملانم ءرصاعيو
 ليئاخيم هنبا هفاخو مهتعملا اهيفىفوت ىتلاةنسلا ىف تام ليفوت نإف ةينيطنطستلاب



 ع ةيساعلا ةلودلا

 قر هماقم موقت هر ودب هنأ تاس أايدص كاذ د نو ريكسلاب بقا كلاثأا

 هللاد.ع نب رهاطةننا هدعل ىلوو فول ةدس رهاط َن هللا لمع قوت كثيدح ناسارخ

 قثاولاءارزو

 اريغتمقئاولاناكوهيب أر يزو تابزلا كلا دبع نب دم ريغ قئاولا رزوتسي مل
 باغ فاختسا كل هنكل ةفياخ راص اذإ هيكنيل هنأ فلح ىتح هنأ ةايح ىف هيلع

 نعرف ك-؛ كلا دبع نب دمج ماقع موق. نم هلاجر نيب دحي مل هنآل هاوه ىلع هلقع

 .هيب أ دهعىفناك امرثكأ ىهنلاو آلا بحاص هدهع ىف ريزولا اذه راصو هنيمب

 شرجلا

 ىلا كيلاملامدق نأ الإ هيبأ ةارح ىف تناك اك قئاوث! دوعل شيجلا لاح تناك

 اهيسالو مظع ذوفن بادكأ كارتالا ءاسؤر راصو تاطوت دق مهتعملا مهعئتطصا

 دق ؟م8ة:-ناض» ررهثىف رهوجلاب ني>اشو هسبلأو قئاولا هجوت ىذلا سانشأ

 ىح تناكىا اهسفنبرعلاةريزج ىف ىح ةيبرخلا لامعألا مظعأ, كارتآلا داوق مأق

 كانه ناك ىذلا بارطضالا باسسأ قوست انهو هدودح ىدعت: نأ عاطتسأم

 . ليزأ فيكو

 اوناكو اددع اهرثك أو ةيبردلا لئابقلا ىوقأ نم ناليع سيق نم ماس وب ناك

 لواطتلاب اق رتجاف ماسىنب ةرحىهو مهم ةفورعملا ةرحلاب ةئيدملا نم برقتلاب نولزنو

 اوذخأازاجحلاقاوسأ نء اقوس اودرو اذإ اوناكو رشاا, ةئيدملا لو سانلا ىلع

 ةلهاب وةناذكنم ساني راجلاب اوعقوأ نأ ىلإ ساآللا مع قرت مث اؤاش فيكاه رعس

 باطقن ةزيزع مهسيئر ناكو م”. ةنم ةرخآلا ىدامجف مهضعب اولققو موباصأت

 ناكوىربطلاري رج نب دامح سايعلا نب اص نب دمت ةئيدملا ريمأ مهل هجوف ىللسلا

 هجوتةبارعألا اهةرطقي الثل ةيركاشلا نم ؟.. ىف ةئيدملل ةءاسم هلم رأ قئاولا

 دام دنس ىلعةعرذا تناكوةنيدملا نه لح ىع ثالث ىلع ةثيورلاب مهاتاقو دامح معاإ

 اوحايتساف مرمأ ظلغو بايثلاو حالسااو عاركملا ماس ونب تزاحو لق نأ دعب

 ق.رطاا كلت كل ب نأ ادحأ نكمي مل ىتح ةنيدملاو كه نيبو امذيب امف لهانملاو ىرقلا



 ةيمالسإلا مهلا برات تارضأامم ؟وع

 ةيركاشلاو ريبكلا اغب قثاولا مهيف] هجوف برعلا لئابق نم مهيلي نم اوقرطنو
 قاف ىرتلا شودرط هتءدق» ىلعو ماس ىنب ةرح ىلإ صخشف ةبراغملاو كارتآلاو

 ىلإ اغب مهاعدف هرئاس مزهناو مهلثم رسأو نيسذلا وحن مهنم لتقو ممارقب مياس ىنب
 رشلاب فصو نم مهنم سيتحاف هيلإ اوء.دجاو هونأف قثاولا مكح ىلع نامآلا
 قةئيدملا ىلإ ىرسالاب لحر مث مرئاس ليبس ىلغو لجر فاأ ءاهز ممر داسفلاو

 فرص !م.وااىضقنااطو.اجاح ةكم ىلإ صخشو اهم مهسبخل مس. ةنس ةدعقلا ىذ

 مياس ىتب ىلع ضرع ام لثم مهيلع ضرع نم لاله ىف ىلإ هجوو قرع تاذ ىلإ

 فرصنامث مرئاس ىلخو لحر م. . نم ارم مهتاتعو مهتدرم نم ذخأف | ولبقأف

 ىف اعيج مهعجي مياس ند مهلاوخ] عب لالب يت نم نيسوبملا لعجو ةئيدملا ىلإ
 ىلإ .ه _أسو لح وع... رع مهتنعو دايقألاو لالغالا ىف ةيواعع > ديزي راد

 اوعمتجاو مواطني لإ :هأ م. لعق وج رخبل نجلا اويقتو نيد ريحا هع ىب
 مهورثاكب ةنبملا لهأ مهراح دقلا فو نير صحم اوتايف جورخلا مرعتمو مهيلع
 نم ةئيدملا ةقزأ ىف با ءالا نم !وقل نم ةنيدملا ناد س لتقو نيعجأ ,هولتقف

 كلذ ىث اولتق ه٠. مدق املأ :اغ اغير م د 5. :ةزباوأ أ رات لخد

 1 دجوو هماع

 مهيلإ لس رأمهب راتامل عكدف يع ارملغل نثلا ةرازفو ةرم نب هلعفام انأ

 مرد ىرازقلا ولا ِش اخ هدأ أ واامآلا مهيأع ض رعي ايراد ف الجر

 لماما ال]هل] نهأتسإ :ملوائامف اولشو ةبولا اولخدو او رهف برقا محل نيزو هترطس

 نوطب نمةعاج لإ راص مث . ققمد لمع نم ءاقليلا نم مطرف ىل] نوقاملا برهو

 هنع وئاختيالا :دكؤألا ناءاآلا مهفلحتسا هما اوراص اف متأو ةداز ,ءو نامطغ

 عمتجاف هلسر مهيأ] هجوو بالك ىن بلطل ةيرض ىلإ صقش م اوفاك مهاعد ىم

 مدقمثلجر ١م.. نما وكداسملا زهأ نم سيتحاف لجر ©... - وحن مهنم مهيلإ

 ىلإ عجرو اجاح هكم ىلإ ص مث أم مهسبكل مسو ةتس ناضمر ىف ةئيدملا مم

 هوبيحي ملف ةرازفو عجشأو ةبلعُت نم فاحتسا ناك نم ىلإ لسرأف هجح دعب ةنيدملا

 . دحأ ريثك مهنم قحلي لف مهياط ىف هجوف دالبلا ىف اوقوشتو

 ممداسفو مهثيع نم ناك الريم ىنورغ ىلإ بهذي نأ قئاولا هرمأ بع ةاسم قو



 "هر ةيسابعلا ةلودلا

 هوبراخ في رشلاهللاقيعضومب ةعامج مهنم قلف مهديرب ةماعلا ون ىضف ضراآلا ىف

 لمع نم ميمتىنبلةيرق ىلإ راس مث 4٠ نم اوحن رسأو الجر نيسمخو افين مهم لتقف
 عمسلا ل[ ماعدو نامآلا مهيلع ضرعي هلسر اهناكس ىلإ عباتف ةأرم ىعدت ةماعلا

 نم مهلإاغب راسف هيرح ىلإ نوتلفتيو هلسر نومّتشيو هيلع نوعنتمب مهو 0 1

 تلمتحافىنوتئا نأ مهيإ] لسرأو هلي لخد ىتح ممم ةنس رفص لوأ ىف ةأ
 هلهأ رثك أ ةماعلا فاخ ليج وهودوسلا ليج رسايم اهايج تيكرف ريم نم ةمض ود

 هل لاقي عضومب مهب قتلا ىتح راس هنإ مث مهكردت مل ةيرس مهيلإ لسرأف هلها
 ريمأ ةعاط ىلإو عوجرلا ىلإ موعدبو مدشأتي لج رسلا نطيو ناي

 فس .«نيد#ايهل نولوقي ولع ىرفعجلا فسوي نب دمم كلذب مهملكيد ن نينم مل!

 مح تاه سولملاو دييعلا ا املج م محرلا همردح تانارإ 00 كا د! 55 لك
0 8 22 

 اه اولع+ دقاوتا ءدنج وأب نع اولح مهيأع رعامصلا تضأأ اكو 5 ربعلا 0 هل!

 350 3 مع 5 3 5 3 0

 د وم :هفاواحو مهلا رو نم مهيش اوعو مهمعلو مثءار + مهم اس رورو مه أ مهاجر

 نمدج م لق ناك هنأ كنذو ادوصّقم 08 ُ أ لوصح الول كام داك هلشدع و

 500 اا ٍ؛ 00 4 ء دعك
 شرج يبق مدالب نم ناكء اهدوجو مع + مل لم ع ريغمل سفن مى. حل هبات

 ت 0 ةفرص ةعالا هده تجرخ 2! راسكنالا فرش ىنع اغل 1001

 أو دظت .ارافصلاممف:برعأا 2 و ممت'اراقص ٌى اوخهتف 0 ى روهظ هنأإ

 دمر اراك مهتلاجر مهتاعر ا اوف مهفاخ نع نيم ره ءاح دك نا
 اما !!ةمأ هر آنءاواتةدحأ ..ةكمهتلاحر نه تنأقب مف مهنع ةاماوملا ةءاغ ع

 0 هل تعج ىتح ةءقاولا عضومم اذب ماقأ و . ليخلا روهظ ىلع يره او ءاطق
5 

 روم حارتساو هاإماطعأف تامآلا كوءلاذت نويرامأ لسر 1 0 مم 2 4 ١ هباصأ هوا
 نود اع مثو وز 3 تأ :وُلواح دقو هدم 006 مه بدحح و مث دقق هلإ!وراصق

 لمرأ أ :,؟؟ ةنس ةدعقلا ىذ ف ةرصللا نع مه ناس م * طايس ! اًذِل مهب طق

 ةباعلو ةرموةرازفو بالك ب نم هنيدألأ نم هلق نع ريس نأ سايعلا ن ملاص ىلإ

 اعيمج ىرسسألا مدع تناكو اماس ىلإ ًاعيمج اورامو دادغس طاص هافاوف مهريغو

 .لجر ٠٠ و



 ةيءالسإلا م*الا خيرات تارضاع او

 قئاولا دهع ىف باتكلا ةيكن

 هكماربااديشرلا بكس: هلجأ نم ىذلا بيسلا نع هلم تاذ هراعم ق؛اولا لأس

 لاوءالااوك-اهتساةكماربلا نأ نم شيتفتلادعب هءلعام كلذ بيس نإ مهدحأ هل لاقف

 لاقي ل+ رمهن«وامال مقوي نمل اياطعلا نم هب رمأي ديشرلا ناكام ذافن] ىف اوللعتو

 ةلل ديشرلا ىلع لخدف امم هولطق مرد فلأ نيثالثث دمشرلا هل نما دوعلا وأ هل

 : ةعمر ىبأ نا رمع لوهب هديدح للصو ىبح لاتح لزي مو هدنع ثدحتو

 دعتام انترجنأ ادنه تيل دعت تناك امو دنه تدعو

 ديتس) ال نه زجاعلا امتإ ةدحاو ةره تديتدماو

 كلددعب مسالا ىضتنا ىح دق ال نم رجاعلا امنإ] هللاو لجأ ديشرلا لاقم

 ىدجهللاوقدص قئاولا لاقف مهتمعل لاز'و مهيلع بئر ىتح مثرمأ ىف ديشرلا دج

 كلذورلع ض: راهاهأقحتسيامو ةءايخلا ركذ ىفذخأو ديت ال نم زجاعلا امنإ
 5 1 1-0 5 جد م 1 ا 5 : نيس ع 5

 ف كهع م هونانخا مهنا َُظ ىذلا لأملا ودأ ىد ممدعو هناتكب عقوأ ىدح عووسأ

 50 5 ا 1 53 .
 ء امهم 03 نم دخاام رادقمو باتكلا ءاعإ هذهو هظفح ى مهللإ

 0 0 لمكارسإ نب دحأ

 ١ اونا مام خشي] بتناك بهو ن نأيطس

 ل 15 ...٠ بهو ن نخا

 ل ١ و. عا اماقه هنأت و بوصخلا 0 أ

 2 وة١.ءءااثثو ال هنأتكو حابر ا مهاربإ

 حاسس
 95 م

 0 1 ه2 + ريزرلا وبأ

 ١ الع ؟

 . مهتالامع بيسي ناعلا نم دخأام ىرس كلذو

 تا..احلاىف قدك نم نكي هذإةنايخلا لاججعاستال ةورثا مهيلإ ع رسق لايعلا تناكو

 هقأ زرأا,يموق:الة و رثلا كلت و بيرق تقو ىفة و رثلا .هاظم لماعلا ىلع ةفياخلا ىأر ذأ

 اه ماظن ال ىل'ةرداصا ا كلتالإهمامأدحيال و نئاخمنأ اعطق ةفيالا 5 اهاضأَةَن ىلا



 ؟وم ةيدايعلا ةلودلا

 نيتلودلاىدح] ردقت ملو مورلاو نيملسملا نيب لاصتالا ةمتاد بو رجلا تناك

 ىرخألانم ىرسأ نيتاودلا ىدحإ لب ىف نوكيام اريثكو ىرخألا ىلع بالغتت نأ

 ىلعناةفتتاتتاكقاقرتسالا نم ارذح اهارسأ صاخت نأ نيتلودلا الك مع ناكاملو

 اييرقسماللا رمت ىلع ديشرلا دهع ىف ناك لصح ءادف لوأو هلثع ريسأ لك ةادافملا

 نيمساقلادب ىلع نيماسملا نم ريسأ ةئابعبسو فالآ ةثالثب هيف ىدوف سوطرط نم

 . نيسمخو نيفلأب ىدوذ ًاضيأ هدهع ىف هلثم ءادف لصحو ديشرلا

 قئاولاىلإ مورلا كل» لسرأ معو ةنس قئاولا دهع ىف كلاثاا ءادفلا ناك دقو

 ءادقلل بدتناو باجأف نيدسملا ىراسأ نم هدب ىف نم ىدافي نأ هنولأسي السر

 ىف ناقيرفلا لباقت دقو اريبكاددع مورلا ىرسأ نء دعأ نأ دعب مداخلا ناقاخ

 .16٠ . نيملسملا نم هبىدوف نم ددع ناك سعاللا رون ىلع ؟عو ةئس ءاروشأع موي

 نع سفن لكءادفلا عق وف ه. . ومن ةمذلا لهأ نم مهنمو ناريصو ءاسن 4.٠ مهنم

 ناكفا رسج مورلادّمعو رهنلا ىلع ارسج نودلسملا دقع دّوو !ريرك و أ اريغص سفن

 ىطعأ دقو مرسج ىلع ملسملا مورلا نولسربو مسج ىلع ىورلا نولسري نويلسملا
 اراهظتسا لضفلا مهيلع هل نوكيل سفن ١٠١ هدب ىف لضف ناك نم مورلا ناقاخ

 ايودنم لسرأ ىضاقلا داؤد ىلإ نب دمحأ نأ ءادفلا اذه ىف لصءام بيرغ نمو

 واغاذهوقولخمنآر قااذأب لوقيال نم مهنه ىدفيال ىتح ىرسألا ندتمي هلبق نم

 . هتيابت ىلإ لصو دق أ

 قبااولا تافص

 ادعت .هتيب لهأ لع افطعتم فورمملا مساو برشلاو لك آلا ريثكقثاولا ناك

 مولع ىلع فارشإلل احم هلهأو ديلقتلل اضغيم هلمألل امركم رظنلل امع ناكو هتمعرل

 هدقعرظن ساحب هل ناكو نيييطتااو ةفسالفلا نم رخأتو مدقت نم مهارآو سانلا

 عسيمج ىف تايعمسلاو تايلقعلا نم مولعلا عاونأ ىف نيملكتملاو .اهقفلا نيب رظنل

 قاخقل اسم تذخأ كلذ لجأ نمو نومأملا هع ةريس كلذ ىف هتريس تناكف عورفلا

 مصتمملا نآل مصتعملا هيبأ دهع ىف تناكام رثكأ اداح الكش هدهع ىف نآرفلا



 ةيمالسإلا مالا شيب رات تارضاح 64

 , هيخأ ةمصو ناكل كلذ فلكتي ناك

 قثاولا ةافو

 هنسو ممب ةجحلاىذ هيف هتافو بيس تناكو .ءاقستسالا ةلعب قئاولا بيصأ

 نم دحال قئاولا دهعي ملو . لماك نرق ةيسا.هلا ةلدلا ىلع ىتعم هتوعو ةنس <
 ةيسابعا!ةلودلا ىفةقب اس هل نكست لدي دج لكش دب هدعب نم هتقالخم ةفالخلاب هدعب

 . ىنضملا فرتلا ىعادل ن .لستسي الو توملا تأريغ نوضرفخمو

 لكوتملا ٠

 لاقيةيمز راوخدلو مأ همأو ديشرلا ن مصتعملا نب هللا ىلع لكوتملا رقعج وه

 هيخأةأيح ف هنع ىضرملاب نكي مو حاصلا مغب م. ةنس لاوش ىف دلو . عاش اهل

 مداخلاءالملا نب دمت ىجخ رلا جرف نا رع امه نيلجو هب لكو دق قئاولا ناك ىدح

 ريزول'فارحنا كلذ هيلع رج دقو تقو لكىف هرايخأب نابتكيو هناظفحي اناكف

 هلمتتتالهق زر كاكص تناكو اح ءاقل هاقلي ال ناكسف تايزلا كلملا دبع نب دحت
 ىذلا دجسملا ني ف هن ىرف ةرم كصلا هم ذخأ جرف نب رمع نأ ىت ءانعب الإ

 : داؤدىأ نبدأ قئاولادنع هنأش نم حاصي ىذلا ناكو هيف ساحب ريع ناك

 داؤدىل أنيدحأةلودلا ءاريك عمتجا دحأ ىلإ دهع نكي ماو قئاولا فوت الو

 خاتبإ ونايتاك!ادلاخ نب دمحأو جرف نب رمعو ريزولا كللملا دبع نب دمعو ىضاقلا

 كلملادبعنب دم راشأو ةدالخلا هنولوب نميق اورظاتتو كارتالادارقنم فيصوو

 ءادوس هءارد هوسيلأو هب اواح اا مهنأ الإ هل مت صاللا داكو قئاولا نب دوحمب

 زروجتالوهوةفالخلا اذهل ؛منولوت هللا نوقتتامأ فيصو مهل لاق ةيفاصر ةرسنلقو

 هورضحأو هيلع مهيأر قفتاف مصتعملا نب رفمحي داؤد ىبأ نبا راشأ مث ةالصلا همم

 كياع مالسلا لاقو هينيع نيب هلبقو هممعو ةليوطلا داؤد ىنأ نب دحأ هسبلأف

 كلذم”و ةماعلا هتعباب مث هللا ىلع لكوتملاب بعلو نورضاخلا او نينموملا ريمأأي

 سطسغأ (11) مس ةنس ةجحلا ىذ م4 وهو قئئاولا هيف ىفوت ىذلا م. ءل' ىف هلك



 ا ةيسابملا ةل ىدلا

 ١١ ) ؟ؤاب ةنس لاوش عبار سيخلا هليل لتق نأ ىلإ ةفياخ رمتساو ( ما/ ةنس
 هئس تناكو مانرأ ةرشعو ربشأ ةعسلو ةنس ١ ع هندم تناك ) مك١ ةنس ريمسإد

 يكحلا ن نمحرلا دع سادنالا دال ىف هرصاعن ناكو . ةنس 4١ لتقذإ

 ( مسا سو دمج هنبا م (وعو عجز

 - +7 )ىناثلا سيرد]نب ىلع ندم ةسرادآلا نم برغملادالب ىفهرصاعيو

 ( 0م ) دمحم نب ىحب مث ( ؟:؟
 (؟49 - ؟م) ميهاربإ نب بلغالا نب دمع ةيلاغالا نم ةيقيرفأ ىف هرصاعيو

 ( ؟44- 74+ ) باغالا نب دمع نب دمحأ مث

 7٠١-540 4) دايز زب هللادبع نب دمحةيدايزلاةلودلا نم نهلا دالب ىف هرصاعيو

 (؟مه-؟؛ه) دمح نب مهاربإ مث

 رهاظ نب هللا دبع نب رهاط نب دمع رهاط لآ نم ناسارخ ىف هرصاعيو

 (؟584-5-)

 ريكسلاب بقلملا ثلاثلا ليئاخيم ةيفيطتطسقلاب مورلا كولم نم هرصاعيو

 ( مالم - م60 ) علصألا لراش اسن رف ىف هرصاعيو

 ةلودلا ءآرز و

 ناك ىذلا تايزلا كلملا نب دمت وه لكوتملا دهع لوآل لوآلا ريزولا ناك

 هيخأةاي-ىفهعم هلعفي ناك امل هنع اف رحنم ناك لكواملا نأ الإ هيبأو هيخال آرزو

 تناكف قئاولان:دمح ةياوشراشأ هنأكلَذ لعدازو ةياعرلا مدعو ةلباقملا كي نت

 عيمج رداص وهيلع ضاق عأ مسج ةئس رقص عباس قلك ه١ 1ك ماقتنالا ةوهش

 هررك-ا!نم هلاتامامأ . تناك ثيحتي لهأ عايض كل ذكو لوقنمو راع نم هلام

 .باذعلا! تحت تامىتح هعم مهءأد كلذ لزب ملو رطسي نأ نم مظعأ رهف هسفن قف

 ىلع نكي مل لجرلا - موقلا ءالؤه دنع ىندلا عزاولا فعض لصو دحلا اذه ىلإ

 - لل ىفدب ناءتسي الأ هتب وقع نم نوكيام دشأَف ىلوتي نأ لق ةفيلخلا عم قافو

 لجرلا  هلاومأق رداصينأ هب وقع ىصقأف تانامآلا نم هءلإ دهع مف ناخ لجرلا

 نوخر ولاه رطس ىذلا بي ذعتلا اذه مق لتقي نأ هتبوةع ىصقأف قع نرد اسف لق
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 دشأىهمنئذلا مهيد نيبو موقلا نيب تلاح ماقتنالا ةوهش نأ ىلع اليلد كلذ سيلأ

 رومألاىف الإ رهظنال.املءاا توصنأى ع اليلدكلذ سيلأ ةلثملاو بيذعتلا نع ىمتلا
 سانلالظدرات [نوكنا٠ امأةايحلافرثأالو لمع ابياع بترتيال ىتلا ةضحلا ةيرظنلا

 دوع ىف ناك ام اذه نأ ًاركر محل عمسإ داكت الف مهسوفن قاهزإو مهاومأ ذخأب

 . ريق-و لياج نم هنم ردصلام لك ىلع هيساحت هتمأتناك ىذلا باطخلا نب ربع

 الع ضرفلا نيبو راثيد ه.... هتادوجوم ةميق عم هل ض.قام غابم ناكو

 . اموب نوعب رأو ددعأ هتاقوو

 ىجخرلاج رق نب رمع ىلع ضيفلاب لكوتملارمأ ىتح رمشأ ةسمخ كلذ ىلع ضمب ملو

 هيلع ضي,ةفقئاولاةفالخ ماي أ دجسملا نص ىف لكوتملاكلصي ىرىذلا بتاكلا وهو

 32000 جرف نب دم ةوخأ نمو هنم ذخأ ام رادقم ناكر هك الرأ تردوصو

 ىلع هش ركو هعاتم لح دقو عايضااو ةعتمالاو رهقلا ىوس مرد 6 ء راند

 مشرك عقدي نأ نع كلذ دعب هوحلاص مث ارا ترك الج نيسمخ

 . هلاَثع نم قلطأو هيلع تدرف طقم زاره الاب هعايش هيلع درت نأ ىلع

 ةايحىف زك ىذلا دلاخ_ ب دمحأ ريزولا | أ كلا !ديع نبا دعب لكرتملا بقكستسا

 همسامل ه.كستسا أداو تاقفنلا ناويت ىف ىجخرلا جرف نب رمع ىلع !مامز قئاولا

 هياعبضغ ممم هتس زم ةجحلاىذف هنرغ اليلق اتمزهل اتاك رمتساو ريزولا مساب

 هل ذغأو اياحو مارد رردي لمحو راثيد ...٠.٠ نم اون لم هنيساحمب سعأو

 باتكلا زهةعاج هيب سيح واريثك اش رفرامالغ مو واطقم ؟؟ رصم عادم نم

 .ارثكا_دق لاملا نع اومرغاو

 ىهر) ايارجرجى] بدستم ىلارجرجلا لضملا دمت رزوتس' ريزولا ىنأ دعزو
 ناكو ( قرشلا بناجلا نم دادنبو طساو سب لفسالا ناورهتلا ىلامعأ نم دلب

 هنإ ةيناطلسلا بادألا بحاص لاقو رعشلاو بدآلاو لضفلا لهأ نم قارجرجلا

 لمعلا نع هف رص اهقو معو ةنسىل] هترازو ىلع ر متساو هب آ_ممشم ءانغلا !ااع ناك

 هفرص كلذ لجأ نف هوو امد ديرأو شووشلا نم ترجض دق لاق !اة هيل

 تام نأ ىلإ لكرتمل ًاريزو قبو ناقاغند يح نإ هللا ديبع هيرازول هدعب راتخا

 هءرك اهرتسي بويع هيف تناكو ءافيتسالاو باسحلاب ةفرعم هل طخلا نسح ناكوب
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 ةثداح هيرازو قلصح دقو « هيوبح دتجلاناككلذ لجأ نمو هتفعو هقلخ نسحو

 مهتعيقوو مهسفنأل لاومالا مهناجتحاو لاععلا دنع داسفلا نم ناك ام رادقم نيت

 ةللس نب حاجنناكم ةيلاملا ةرادإلا ىف طبضاا مدع هبدس كلذ لكو ضعبب مهضدب

 ناكو . ةملكلا ذفان بئاجلا ىشخع كلذل ناكفلاملا ىلع عبقتلاو ممقوتلا ناويد ىلع

 ناكو جارخلاناويدىلع كلم لا ديعني ىسوهو ٠ عايضلا ناويد ىلع دلخعنب نسما

 ىلإ ىمومو نسحلا ليم ناكو ةداضمو ةشحو ريزولا ناقاخ نبا نيبو حاج نيب
 !-هسيسأت دارأ ىتلا روصقلا ءانيل لاملا ىلإ ,ه ةنس ىف لكوتملا جاتحا . ريزولا
 لاومالا نم مهنمكل ج رختسأ ىت> ىلإ مهعفدت امو كل ىمسأحاجن هل لاقف. !سماسإ

 هتفيلخو كلم اديع ننىمومالجرن رشع نه آردنهل ىعمو كتتيدم ءانبل كيفكيام

 لاعلا نم مهريغو هارخأو ريزولا ىحي نب هللا ديبعو هتفيلخو دلخم نب نسحلاو
 هللاقف كلذ ىف لكوتملاريزولا رظانو  ادغ ىلإ ركب هل لاقو لكوتملا كلذ بأ:

 لامعألاب موَقي نفمم عقوأالإ الماعالو ًادئاقالو بتاكعديالأدارأ نينمؤملا ريمأاي

 اهل لاقف دلخت نب نسحلاو كلا ا ديع نب ىسوم اعدف هدنع نم جرخ و « نينم ملا ريعأاو

 لاملا نم ناك-امتام ذخأو امك-اتقفهيلإ اكعفد نينمؤملا ريمأ ىلإ حاجي لخد نإ

 لصوأو العفن رانيد فلأؤلأب امذ هب ناليقتتةعقرنينمؤملاريمأ ىلإ ايتكا زكلو

 لكوتملا ىلع امهلخدأ مث لوبقلا ىلع لرقلاب امهناعأو لكوتملا ىلإ امهتعقر ريزولا

 ىامأماقتنا رش هنماقتئاو هاذخأو احاجت امهملإ عفدو كلذ انمضف احاجن بجحو

 أمهشرفو امهروصق ةميقىوس راتيدإ؛4.... وحن هنياو حاجن نم اذخأف لاملا

 ريثك ذخأ وهلك كلذ ضق ةريثك امه عايض ىوسو دادغبو !يماس اههتالغتسمو

 ىلوتي ناك ىذلا دعس نب قاحإ هيتاك امأ هب لصتي نمو حاجي ءالكو نم لاملا نم

 هنإ لكوتملالاةكلذهل ءليق ورايد ٠٠٠٠ مرغي نأ لكوتملا رمأ دقف هرومأ صاخ

 قازرأ قاطأ ىتح ارانيد نيسمخ حرف نب رمع فلذناك امنيح قئاولا مانأ هنم ذخأ
 مجنأةثالث هيلع ميو سيخ الضف ذخأ اكالضففلأ ةدايزو ًآفلأ رايد لكس اوذفت

 سفن امأو . ىايلاب ءالفكهنم ذخأو راتيد وب... ليجعت ىدأ ىتح قاطي 9

 . بيذعتلاو برضلا تح تنام دقف حاجن

 ىدو٠ قوتمأ ريزولا ىح نب هللا ديبع ىلإ عيقوتلا ناويد مص حاج ةافو دعبو

)١ 1١ 
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 . ًاضيأ ريزولا ىلإ جارخلا ناويد مضف كلملا دبع نبا

 هقاز رأهل قاطي ىتحةفيلخلا ىخأ نم لماعلا ىثترينأ خيراتلا اذه ىفام برغأ نه

 مهك اكص ىلع مهل عقوي ىت> نوءفدي اذام قازرالا بادأ نم هريغب نظلا اف

 نم تاتكلااءال ؤ*ىلإ عمتج ناك ام كلذ دعب برغتسيالو ؟ قازرآلا كل: ضيق

 مهنمدحاولا لعيف اضع مهضعب نوفرعي لامعلاو ليلقاا نءزلا ىف ةريفولا لاومألا

 ًاديشهتفياخ غاب اذإف لاملا نم نجتحا امو عايضلاو كالمالا نم رخآلا ىنتقاام

 هلاومأةرداصمو لماعلاةب وقع نم انركذام لئامبام ىلإ دمعيف هعاطأ جاه كلذ نم

 ةلودلا مسج قداسفلا معتار وأ كلتو + ماظ, لبيس الإ ماظ نم.امو ه

 مدتعملا ةلود مظعو نومأملا دهع ىف هب قوثوملالجرلا وه : داود نأ نب دجأ

 اولا هيخأ دهع ىف لكوتملاىلع فطعي ناك ىذلاو امهنمز ىف ةاضقلا ىضاقو قئاولاو

 هتبتروهم اقههل ظفح لكوتملا ىلو ايلف هيلع بضغدق ناك نأ دعب هنع هاضرتسا ىتح

 لسهعلا نع زجعف جاف ؟ممةنسو. ةلودلا ميظعو ةاضقا ىضاق ناكف هتقباسو

 نك: م/لجرلا نأ الإ ملاظملا ةيالوو ءاضقلا ىف هماقم موقي دياولا وبأ هنا ناكف

 هنبا ىلع ودا قد أن يدمحأ ىلع لكوتملا بضغ نأ ةجيتنلا تناكف هيبأ ةريس هتريس

 تامل ةادن نمد اذ ممكأ نب يحن نع ىضرو ءاضقلاو ملاظملا نع امللزعف
 سل داؤد ىأنب دمحأ عايض ىلع ليكوتلاب ىعأو ٠ ملاظملاو ةاضقلا ءاضق هالوو

 لوآلا عيبر رهشنم نولخ ثالثل تسلا موي سبحو مب ةنس رفص نم نيب
 بحاص ةقياخ ىرسلا نب هللا ديع دنع هتوخإ سيحو جارلا ناويد ىف دمح هنبا

 ,....ةميق رهاوجو رائيد# . .. . دياولا وبأ لح نيمريب كلذ دعبو ةطرشلا

 ةعيض لك عيب ًاعيمج مهيلع دهشأو مرد ...110٠ ىلع كلذدعب ط وص مث رانيد

 نيرشعب هتاقو دعب ودادغبب داؤد ىأنبدحأ نب دمح تاممجمو ةئس راو أ قو مهل

 . لالا كلت ىلع مو دحأ هوبأ قوت اموي

 نوي ولعلا

 ,لهأو هنع هلاىضر بلاط ىأ نب ىلع ةهاركب هتيب لهأ رئاس نع لكوتملا زاتما

 هنعهغلبي نمدصقي ناكو عيشتلا دض وهو بصنلاب دئاقعلا ف فرعبام اذهو هتيب
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 ءافلخلانمهمدقت نع ضغبي لاقي ايف ناكو مدلاو لاملا ذخأب هلهأو ايلع ىلوتي هنأ
 اورهتشاةءامجهسلاجوهمداني ناكو هتيب لهأو ىلع ةبحن قئاولاو مصتعملاو نومأملا
 ضارعإلاو مداعب إب هيلعن و ريشي ونييولعلا نم هنوذوخي !وناكف ىلع ضغبو بصتلاب

 واع سانلا دقتعي نيذلا مهفالسأ ىف ةعيقولا اوتسح مث مهيلإ ةءاسإلاو مهنع

 نيسحلا ربق مدهب معماب ةنس ىف سمأ هنأ ةهاركلا كل: راثآ نمو نيدلا ىف مهتلزنم
 عضوم قسيورذبيوث رحب نأو رودلاو لزانأ ا نههلوحام مدهو ءالب رك« ىلع نبا

 نمةيحاتلا فىدانةطرشلا بحاص لماع نأ ركذف هنايت] نم سائلا عني نأو هربق

 ريصأ ا نم اوعنتماوس انلا بربق قءطملا لإ هب انثعب ةثالث دعب هربق دنع هاقدجو

 هيلاو>ام عرزو عضوملا كلذ ثرحو هيلإ

 اضرلا ىلع نب داوجلا دمت نب ىداحلا ىلع نسحلا وبأ هدهع ىف ةيمامإلا مامإ ناكو

 نيسلا نب نيدياعلا ني ز.!ءنب رقايلا دم نب قداصلا رفعج نب مظاكلا ىموع نبأ

 تناكىلا| ماس ىلإ ةنيدملا نم همدقأو لكوتملا ىلإ هب ىعس بلاط ىنأ نب ىلع نبا
 ءاجاملو امم تاموةس نب رشعوهل اهءامق» لظدق وىركسعلاب باف ركسعلا» قرعت

 هتعيش نمأه ريغ وا.ةكو اح الس هلزنه ىف نإ هل ليقف هنع تاياعسلا عطقنت ملاىماس

 نم ةعردمهياعهدحو تدب ىفدجوف لفاغ وهو هلزنم هيلع مجه نم اليل هيأ] هجوقو

 أرقيوهوفوص نم ةفلم هسأر ىلعو اصحلاو لمرلاالإ تيبلا ىف طاسب الو رعش

 ىلإ هساجأنبرشي لكوتملاو هيدي نيب لثف ليلا فوج ىف لكوتملا ىلإ لم وعديو
 : هدشنأف ًارعش قدعنأ هل لاق مث هافعأف قعتساف ساكلا هيلع ضرعو هيشج

 لاقلا مهتنغأ انف لاجرلا باغ مهسرمت لايجأآلا لاق ىلع اوتاب

 اولزن امشباي ارفح ارعدوأف مهلقاع» نع رع دعب اولزنتساو

 لاحلاو ناجيتلاو ةرسآلا نيأ اوربق ام دعب نم خراص مهادان

 للكاورات-آلابرضتاهمنودنه ةمعنم تناك ىتلا هوجولا نبأ

 لتتقي دودلا اهيلع هوجولاكلت مهطءاس نيح مهنع ىبقلا حصفأت

 اواكادقلك آلا وطدمباوحيصأو اوبر شامو ًارهداواك أ املاط دق

 اواقتناونيلهالاورودلا ارقرافف مهنصحتل ًارود اورمع املطو

 اولحتراو ءادعالا ىلع اهرفاخت اورخداولاومالااوزنكام اط 7



 ةيهالسالا ىهالا خيرات تارضاع ١

 اولحر دقثادج الا ىلإاهونكاسو ةلطعم ارفق مهلزانم تحضأ

 كر سصأو بارشلا عقرب ىمأ مث هتيمحل هعومد تاب ىتح لكوتملا ىكبف

 امركم هلزنم ىلإ هدرو هنيد اهب ىضقي رانيد فالأ

 ىح اولا ضعب نم نيس+-أنب ىلع نب دي ز زب ىح نبرمع نب ىحيب ىنأ لكوتملا دهعفو
 قبطملا ىف دادغبب سبح و ةعرقمةرشع ىنامت جرف نب رح هب رضف ادمج عمج دق ناكو

 شيجلا

 داز دهعلا مدق اءلكو ىصتعملاو قئاولاّة دمى هيلع ناك ىذلادهعلا لع شيجلا ناك

 مهداديقساو ةلودلا ىف كارتاآلا لغوتب لكوتملا سحأ دقر ةوقو ًاذوفن كارتآلا

 أديفمهذوفن نمل القير مهتكوش فعضي نأ بحأف اهشيجو اهترادإو ةفاللا رومأب

 ةفالخلا رادو ةياجآ اوديربلاوىلاواوكارتالاوةب راغملاو شيجلاا ىلع ناكىذل 'خاتيإب

 هنكمال كلذ نأ ىأر ف عساولا ناطلسلا اذهنم صاختيل هب عاقيإلا لكرتملا دارأو

 لعفف حلا قنا ذئثتسال اب هيلع راشأ نم هيل] سدف هدئجو هموق نيب !صاس وهو هعم

 داوقلا عيمج هعم بكرو هيلع علخو هلخدي دلب لك ريمأ هريصو لكوتملا هل نْدُأَد

 الف ريثك رشب همشحو هبابلغ ىوس نادلغلاو داوقااو ةيركاشلا نم هعم جرخو

 ءاقاينألوسرلا سأو فاطلأو ةوسك,لكوتملا هيلإ هجو قارعلا ىلإ فرصتا. َج

 ميهاربإ نب قاسإ وه ودا دفيةط رش لاعهلءاع ىلإ مدقتو قيرطلا ضءببوأ ةفوكلاب

 نأ دارأ نينمؤا اريمأ نإ مهارب] نب قاحإ هل لاقدإدغب لصو املف ٠ هيف هىمأب ىعصملا

 مزاخنبةع زخرادف مهل دعت نأو سانلاهوجوو مشاه ونب كاّتلي نأو دادغب لخدت

 رادلا لخدو هناءلغهدعزج> ةمي زر خراد نمبر قلاب خا 1 راصانلف : زئاوجب مل سأتق

 ىف ديدحلاب لقثاو ديقوهنم ةمحان لخدأو قاحإ ل زنمىلإ لقن مه نجس اهيفناكفهدحو

 نبةمادقو بهو نب ناملس هبيتاكبو رفظءو روصنم هينباب مدق مث هيلجرو هقنع
 هانا امأو بوو ةنستاف هاف ولأبه-خاتيإ اهب لموع ىنلا ةدشلا تناكو اوسبغ دايز

 هدعب نيعتسملا امبقلطأ مث لكوتملا ةايح سبحلا ىف ايقيف

 تّنشنأ ىتلا ةنيدملا مهلجأ نم هرك ممئاسؤرو ناملعلا ءال ول لكوتملا ةهاركلو

 صخشقهت رضاح ق شد لع نأ م غم ةنس راتخاف هتفالخ ةرضاح ريغي نأ مزعف محل



 فل ةيسابعلا ةلودلا

 مهلايعقازرأو مهفازرأى كارتالاكرحتفاويءانيلاب سأو كلملا نيواودلقنو اهيلإ

 مهياعبرعلاناطلسب نيعتسينأ ديرب لكوتملانأ اونظ مجال هيلع بيغشتلا نيدي سم
 امانأ قشمدب ماقأ نأ دعبو ماضرأ ام محل لكوتملا أف ماشلا دالب راتخا ثيح

 رصعلا عم بهت اهيف حيرلاو ليقث ءالاو ىدندراب ءاوغا نآل دلبلا ًابوتسا هنأ رهظأ

 ةلباسلا نيد جاثلا لاحو راعسألا اهيف تلغو ليللا ةماع ىضع ىتح دتشآ لازت الف

 ىو.ةدوعلا ىلعءولمح نيذلا مث كارتالا نأ رهظيو !ساسولإ ًادئاع اهحرابفةريملاو

 اهئانبقدجو هبامحأو داوقلا عطقأو ىرفعجلا اهاعسو ةزوحاملا ءانبب سمأ 74ه ةئس

 ىرفعجلا ىلإ امهجاس لمحو !ىماس روصق نم عيدبلاو راتخما رصقلا ضقنب سصأو

 ةيلكوتملا هباتصأو وه اهيمسي ناكو رايدفلأ ىنلأ نم رثكأ ليق ايف اهيلع قفنأو

 أو هولع ىف هلثم رب مل ةؤلَول ءامت ارصق اهيف ىنبو ارماس نم برقلاب تناكو

 ةزوحاملا قوفخسارفةسخ سأر ىلع ىرك هل لاقي عضوم نم هسأر ذخأي رهن رفح

 هنكل رايد... هقفالا نم رهئللردقو اهيل] رهتلا هوف نم هلوح امل اي رش هلعج

 هتنيدمىلإ لقتنامو . لكوتملالتقدعب تبرخ ةئيدملا هذهو لمعأف متي نأ لبق تام

 مههوجوو كارثألاداوقنه امهريغواغب و فيصوب كتتفلا ىلع مزع هنأ عاش ةديدجلا

 ٠ هلتقمربخ ىف هنيبن اك مهب ىثعتي نأ لبق هب اودغت مهنآل كلذ هل تأتي مل نكلو

 : اهنم « تئفطاف لكوتملا دهعف ةلودلا فارطأ ىف ثداوح تاصح دقو

 نب بنه نب ورمع نب بيتع دلو نم سبا نب ثيعبلا نب دمع ةثداح  الوأ

 اهترادتسان اجب رذأ ندم ريه اشم نم هو دنمةئيدم ف ةلد دج نب ىمعد نب ىصقأ

 ثيعبلا وب أس واح اهل زف ةريغص ةيرق لصاألا ف تناك نام ويزيربت نيب ءاهنيب و ناخس رف
 سبح اسوبح ثيعبلا ندم ناكو . ارصق د« اه. ىنب وهنبا دهم مث ثيعبلااهتصح مث

 ىهودن سىلإ ب رهف قاطأو ءالفكلاه:مذخأ و ىارشلااغب هيف ملكتف يه ارب نب قادحإ

 ةيحان لكنهةنتفلادارأ نم ها:أواهروس نمىهو ناكام مرفناجيي رذأ نم هعضوم

 ماحب دمه ناجي رذا» ىلاولاناكو لجرابا .٠ ٠نءاوحن قراصف مريغو ةعير نم

 ناجي رذأىدعسا|لضفلان ب لع نب هيودح لكوتملا ىلوف هيلط ىف رصقف ةمئره نبا

 هل باجتسا نمو ةيركاشلاو دنجلا عمج اهلا راص الف ديربلا ىلع ارماس نم هجوو

 تلاط املو دنرم ةنيدم ىلإ هاجلأف ثيعبلا نبا ىلإ فحزذ فال ةرشع ىف راصف
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 انش نغي مف كارثآلا نم رييك ددع ىف ىرللا كريز لكوتملا هبلإ هجو هندم

 لجر 4... ىفىبارشلا اب هلراتخاف كلذ كف لاكن ب لميس نب ورمع هيلإ هجوف

 ةنيدم ىلإ اوقحز دق هوةبس نيذلا داوقلا ناكو قرغمو ىركاشو ىرت نيبام

 اًمءئج:م نيرشع اهءأع ار.يصنوض اغلا رجش رجشلا نم اطوحام اوعطقو دن م

 كلذ لثم قيناجلا نم ثيعبلا نب | مهياع بصن وهيفن ونك-تسوام ةنيدملا .اذح ارشو

 نبابا-صأ هوجول تانامأ هعمو ىنارشلا اغب مهنم برق ىتح كلذ ىلع اولازامو

 رفظناف مهاتاقالإو زينمؤملا ريمأ كح ىلع لزنيو اولزني نأ ثيعبلا نبالو ثيعبلا
 عم تانامألا هذه مه تاسرأو نامآلا هلف لزن نمو ادحأ مهتم قبتسي مل مهب

 موق مهنم لزنف ةعيب رنم ثيعبلا نبا عم نم ةماع ناكو ىتابيشلا خيشلا نبا ىسيع

 دونج تلخدف ثيعبلا نبا اوناخ نمةءامجةماقلا باب حت مثلابخلاب ةعلقل' نم ريثك

 وحنذخأو همرح تذخأو كردأف بره نأ ثيعبلا نيا دارأ دقو ةنبدملا لكوتملا

 . حتفلاب لكوتملا ىلإ بتكلف رمآلا م دقو ىنارشلا اغب ممافاوف هلاجر نم ٠.”

 رعأف ثيعيلا نباب ىلأمث اهيج مهسبح لكوتملا رمأفءارسأ هعمو !رماس ىلإ داع مث

 كاعدام هيلع ظاغأ ملكوت! !لاَقَد هلاو-ولف نوفاسلاءاجو عطن ىلع حرطفهةنع ب رضب

 ىل نإوهقلخ نيبو هللا نيب دودمملا لبخلا تنأو ةوقشلا لاق تءعنصام ىلإ دمعاي

 لاقف لصف الب عفدنا مث وفعلا وهو كبامهالوأ ىلق ىلإ امهقبسأ نينظل كيف

 لمجأ سانلاب حفصلاو ىدهلامام] ىلتاق مويلا كتأ الإ سانلا ىأ

 ليحي ةوبنلا روت نم كوفعو ةيطخ نم ةلبج الإ انأ لهو
 لمغت نيلاعفلا ريخ نأ كشالو العلا ىلإ نيّشاسلا ريخ كناف

 ثيعبلا نانو هنع افدرابدال هعمنإ لاقر مهجلا نب ىلع ىلإ لكوتملا تفتلاف

 : لاق برهامل ثيعبلا نبا ناكو . ةيسرافلاب اهمظن !راعشأ هلنإ لاقي اعاجش ابيدأ

 مظكلاو سالفإلاذخأ دقوىريغ اهامصأ ناكارومأ تيضق دق أ

 ملعلاب رادعملا ىرج ىنع كيلإ ىنمغت سيل ايف ىءلذعتال

 مدعلا ىلع ىطعي ىذلا داوجلا نإ رسيىفو رسع ىف لاملا فاتأس

 ةثالثلا هونب قلطأ مث رهش دعب ىفوت هناف !ريثك كلذ دعب ثيعبلا نبا تكي و

 نب ىحنب هللا ديدع عم ةيرك اشلا دادع ق اوراصو رفعجو ثيعبلاو سياح مثو



 5 ةيسابعلا ةلودلا

 . لازنالا مهيلع تيرجأو ناقاخ

 هنباو ناجيبرذأو ةينيمرأ ةيالو ىنارشلا اغبل ناك. ةينيمرأ بارطضا )0
 لاوش فوىزورملا فسوي نب دمديعس ابأ هنع ةيايئلاب أهيلع ىلوذ هتفءاخ سراف

 اهيلإ صدخشف اهجارخو اهم رح ىلو دمحنب فسوي هنبا هدعب ىلوف أ تام بسب
 ةينيهرأ ةقراطب نم لجرهيلع جرخهلمعف وهانيب وةيحان لك قهلامعهجو و ابطيضع

 هذدخأفهسفتل ةرامإلا باطإ جرخ طوشأ نب طارقب همساو ةقراطبلا رييكو هو

 ةينيمرأ ةقراطب نم كلذ جاهف ةفيلخلا باب ىلإ هب ثعبو هدية دمع نب فسوي

 جرخ املو اهبءورصخ- نورط ةنيدمب مقي ناكو فسوي ىلع جور ا ىلع هلمأ !وعمجأف

 ةينيمرأل ]ىلا رشلااغب ثعب لكوتملا كلذ. لءاملف هءاعصأ اولتقو هولتقف هولتاق مهلاتقل

 ىدلا ةرارززب ىموهاهب ناكءنزراب أدبفةري رجلا ةيحان نماهبإ] صخشتهمد ايلاطم

 ةيثي وخلا ليج خان أىتح راسم ةفيلخلا باب ىلإ اغب هلمغ فس ورب كتفثا ىلع ةقراطبلاقذأو

 ىسوافل |نيثالثءاه ز لتقف مهر فظو مهب راخ دمسنب ف سو: ةلتق وةينيءرأ لهأةلمجمو

 ارهشام ماقأةلبيدغلب ىتحاهتاصع باهر ل ةينيمرأدالب اق رتخع راس ما ريثك اةلخ مهنم

 ركلاز واخر رثلا كر يزهجو مايةنسلوأ عيبر ٠١ تيسلاموب ىف سوا فتىل] راس أ ,نمو

 قرشلا ىفاغب ركسعم ناكو قرشلا بناجلا ىف لب دفص و ىبرغلا بناجلا ىف سيافت هيلعوب

 لاتقلاهوش وانفام. رئاثلاةيمأ ىنبىلوم ليعام] نب قاحسإ عاضخ] كلذ نم مهض رغناكو

 رظنيل ةنيدم ىلإ ليعامس] ني لبق ًافرانلاب ةذي دما وب رضف نيط افنلاب اب ثعبف مهتم جرخت

 ارمع هنبااوذخأو ا ريس ا ءوذخأفةبراغم اوكار آلا هات ثهرصقىف تذخأدقرانلا اذ

 نمرسأ و ناسنإو ٠ .. . ةئيدملا ىفق رتحاهنإ لاقيوهقنع ب رضي رم افاذب امهم اوتأف

 مهريغو ةيثيوخلانهةلتاةماهيف لعجو اهقدنخ رف واهتصح دق قادن] ناكواهيفاح قو

 ارهاصم قاعتإ ناكواوءاش ثيحاوبهذيو مهتحاسأا وعضي نا ىلعنامالا اغب ماطعأو

 رثك أل زنتسا ىت-رايدلا هذه لالخ سوح اغب لزي لو . هتفب جوزت ري رسلا كال
 . نارأو ناجيبرذأ ةقراطب نم !ريثك هعم ذخأو مهلقاع» نم ةاصملا

 ةيرفعيلا ةلودلا

 نب محرلا ديع مهدج ناكو ءاعنصب ةيرقعيلاةلودلا تأدتبا لكرتملا دهع رخآ ىف
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 ىلع مهتعملل ايلاو ناك ىذلا ىمتاحلا ىلع نب ناملس نب رفعج نعارئا: ىلاوملا مها ربإ

 نب رفعإ هنيادماعم ةيالولا ف ماك ميحرلا دمع قوت الو اهيل ] امو ءاعتصو نملا دج

 عفديو دايز ل1 باو ناك هنأ الإ اهلالقسا ديمو ةلودلا سأر وهو ميحرلا ديع

 رفعي لالةتسا ءادتبا ناكو مهنعبئانو ى لماعهنأك ديبز ىلإ لمحي اجارخ مهل
 موكوام ءامسأ» ذه وعمر بةئس ىلإ باقعأ قءامتص كلم رمتساو ١ 41/ةنس ميحرلا دبع نبأ

 ؟هو ل 547 محرلا ديع نب رعي )١(
 ؟ز/6 -- مه رفعي نب دم (0)

 ابق ب مايو رفعي نا دحأ رداقلا دبع (م)

 ممم ب مود دمع نب مهاربإ (4)

 ممم عدم مهاربإ نب دعسأ (ه)

 م.# د ”مه  هطمارقلاو ءادنص ةمآل ةرف

 مصس» ل سيس | ةيناث ةرم مهاربإ نب دعسأ (1)

 ل 1 مهاربإ نب د (0)
 ممل دل جم؟ ناطحق نب هللا ديع م(

 «لوءنيلو فاول ةيمالسإلا ممآلا خيراتىف ءاجامةلودلا هذه تيث ىف انعبتا دقو

 ىلإةيسن ىلاوحلاو ها نالحد شلل ةيمالسإلا لودلاخب رات ىامل ةفلاخم ضعإ هيقو

 . ملسو هيلع هللا لص هلا لوسر بحاص ىدزالا ةلاوح نب هلا ديع

 ةلعاد لازال مورلأ نيو نييلسملا سا بور لا تناك : ةيجراخلا تاقالعلا

 . ةيتقو ةندحل الإ عطقنتال ارحبو ارب لاصتالا

 سأ دق رص ريمأ ناكو طايمد ةهج نم رصم ىلع مورلا راغأ #0 ةنس قف

 اودجبمل مهبك ارم مورلا اهءاجاملف مهب لمجتيل طاطا هيآ] اءرضحت نأ اهتيماح

 هرود ارقرحأو هيف !وثاعو دليلا اولخدف بكرم م. . ومت ىف اوتاكو ةيماح اهب

 هيلإ تلصوام اوذخأوةمذلا ل هأو نيبلسملاءاسن نم اريثك !ويسو عماجلا دجسملاو

 نورسملا ناكو . الك مهنم دحأ ملكي مل مهدالب ىلإ اوداع مث مناغملا نم مهديأ

 ةيمالسإلا ةكامملا قصالت ىلأ بوردلا ةهج نم مهقئاوص ىف كلذ لثم نولعفي

 .٠ مورلا رحت ىفو ةيلايثلا ةهجلا نم



 ١١ ىف سماللا رهن ىلع مورلاو نيدلسلا نيب عبارلا ءادفلا ناك 4١+ ةئس ىفو

 ىمئاحلادحاولا دبع نيرفعج هعمرضحو لكوتملا مداه فيذش هب مئاقلا ناكو لاوش

 نم هب ىدوف نم ةد-ع تناكو ةيماشلا روغتأا ريمأ ىنمرالا ىحي نب ىلعو ىضاقلا

 ىورو طاطخلا َْق ىزيرقلا ةياور ىلع ةأرمأو لجر ٠٠ مايأ ةعيسق نيءلسملا

 لاق ةأرمأ 7١ه ءاسنلا نمو ناسن] ؟بريو تناك نيملسلا ىرسأ ةدع نأ ىربطلا

 . جالعأ ةدع مهناكم اوضوعف فينو

 قمرألا ىحبن ىلع جورخ كعب طاش ةيدحان نم مورلا تدج رو #7 ةئس قو

 اورسأو ىرفؤدت او.عتتافةيرزجلار وغلا نم اوجرخمثدنآ اوبراق ىدح ةفئاصلا نم

 سارق مهرثأ َّق جرش مدالب ىلإ نيءعجر اوفرصنا 5 نيلهآلا نه امظع اددع

 ىلإ بتكف ادحأ مهنه ارقحأي ملأ ةعوطتملا نم موقو عطقألا هللا دبع نب رمعو

 . ايتاش مهدالب ىلإ ريس نأ ىح نب ىلع

 رخآلا عمار ره ُْف مورلا وزغل قشمد نم 3 لكوتملا هجو 74.6 ةئس قو

 .٠ ةلعح حتتفاف ةفئاصلا | زغف

 ازغو ه.. نم اوين اويسو اولنتمف طاسيعم ىلع مورلا تراغأ م ةنس قو

 . ةفئاصلا ىمرالا ىح نب ىلع

 ن ىلع دب ىلع رغص مورلاو نييلسملا نيد سداسلا ءادفأأ نك ةذس قو

 . اسفن نيدسو ةعيسو ةئاماثو نيفلأب ىدرفف ىتمرآلا ىح

 هقالخأو لكوتملا تافص

 أف ديلقتلا ىلإ الايم ناكلب لدجلاو رظنلا بح ىف هلبق نكلكوتملا نكي لو
 مايرأ ىف سانلا هيلع ناكامل كرتلاو لدجلاو ةثحابملاو رظنلا كرتب هتيالو لوال

 ثيدحتلاب نيثدحملاو خويشلا ىمأو دياقتلاو ياسقلاب سانلا سعأو قئاولاو مصتعملا

 . ةنسلا راهظإو

 الخي هكاسمإو هكرتب الو دوجلاو لذبلاب هئاطع قف فم وب نم لكوتملا نكي مل

 لزحلاو كحاضملاوبعللا هساجيىف رهظ سايعلا ىت ءافاخ نم فالس نمدحأ نكي لو



 ةيمالسإلا ممآلا مسي راق تارضا# ادع

 ىف نكي ملف هتيعرو هصاوخ رثكأ اهيف هعيتاف هلك كلذ ثدحأ لكوتملا ءاج الف
 وأ نوح نع ىلاءتيالو لاضف]الو دوج فصوو نم هباتك نم نيمدةتملاو هئأرزو

 : اهيفلاقامىهح دءةدرصق هدش:أفروهشملا رعاشلاىرتدبلا: دايعوب أهياعلخد . برط

 مست رغت أ نع

 هتاسحلا هىطي | نسح

 ١] منج ةييوخللا ع
 ىمجلا نبا ىضلرملا

 ند نوح ةةيعرا "اج
 ىذلا دجملا ىلا“ اي
 د  نيدل مسأ

 ىمعلا دعي ىدفلا انا

 معحت هفرط ىأبو

 مركلاب هرشأ نسحلاو

 مصتمملا َن 8 وددع

 ممتاملا نا معامل و

 مرد ف كزلدع نامأ

 مدمخأف ضو) ناك كَ

 ملم لك تدلس اف

 مدسعلا كعل ىنغلاو كن

 نينمؤملا ريمأاي لاقذ سدنملا ردأ بموف : فارصنالا ىرقهقلا ىثم ىهتنا الف

 ةيلزده انايبأ دشي لخأف هدرب صأق هذه هتدمصق ىف هتضراع هللاو دق هدرب سصأت

 ىرسيلا هلجرب صفو هانق ىلع قاتساىت> لكوتملا كحضف اهداريإ زسحتسأ مل ةثغ

 ىرتحبلاىديساب ناقاخنب متفلا لاف مردىال ] ةرشعسبنعلا ىأىلإ عقدي لاقو

 فال ةرشع ىرتحيلا ىلإ عفديو لاقف ايئاخ فرصتي هوركنملا عسأو ام ىذلا

 . لزاهلا ةمارك ىف داجلا لصوف مرد

 قيرطلا ىف اورهظي نأ هركيو نيواودلا ىف ةمذلا لهأ لامعتسا نم رفئي ناكو

 وهو مهب ًاصاخ ايز اوسبلي نأ ممم ةنس ىف هرمأ ردصأ كلذلو نيماسملا رهظ#

 نأ ىهتو مموكرل مح ةصاخ جورس مهل نوكست نأو ريئافزلاو ةياسعلا ةسلايطلا

 نينلسملا ىلع مهماكحأ اهيف ىرحي ىتلا ناطللا لامعأو نيواودلا ىف مهب ناعتسي

 ىلإ ًاروشتم بتكو ملسم مهعي الو نيدلسملا بيتاتكى مهدالوأ لعتي نأ نيو

 مومو ةنس لاوش ىف ىلوصلا سابعلا نب ميهاربإ هبتك كلذب قافآلا ىف هلابع

 دحو اه. شيعلا ةيهافرو اهتراضن واهنسح ىف لكوتملا ماي.أ تناكو ىدوعسملا لاق
 ةفالخ تناك مهضعب لاق اك ءارضال ءارس ماي أ ابنع مهاضرو اهل ماعلاو صاخلا

 . بابشلا مايأو بحلا قتامأو رعسلا صخرو ليبسلا نمأ نم نسحأ لكوتملا



 هعفرتهثودحو نآرقلا ىف ةشقانملا هلاطب اف«هتانسح و هتائيس نيثدحلا دنع لداعتتو

 هياعال م دنع هناكف تاكردلا لغسأ ىلإهطح نيسحلا ربق همدهو تاجردلا ىلعأ ىلإ

 ةديدشلا مهناب وةعو باتكلا ةرداصم نم ناكامب هنمز ىلع محلا امأ. هل الو

 ٠ دحأ نم ةيانع لح نكي مف

 : نهملا ةيالو

 دقف ؛ دهعلا هتيلو: كلذ نمو ديثرلا هدجب هلامعأ نم ريثكىف لكوتملا هيثت

 كلذو ديؤألا مهارب إو زيدا دعو رصتنملا دمع مهو ةثالثلا هدالوأل ةيالولا دمع

 ٠ ميتين داليلا مدقو موسم ةنم ةجحخلا ىذ موب ىف

 غلب ثيح ىلإ رصم شيرع نم هلك برغملاو ةيقيرفأ رصتنلا مربكال لع

 رمهم رأبدو ةيرزج+لاوةيماشلا روغثلاومصاوعلاو نيرسفق دنجو برغملا نمهناطس

 ثيركدتو ىرجايروكوايسيةرةوروباخلاو تاناعو تيم ءلصوملاو ةعيبر رايدو

 ةمايلاو توه رض-و كعو ندلاو نيمرلاو ةلجد روكو داوسلا جيماسطو

 تالذتسملاو زاوهآلاروكو بهذلا تدب جرفوليب!دنقو نا ركم ؛ دنسلاو نيرحبلاو

 ذاءاراوو روز رهثو قذقنأج رهو ناذيسام وةرصيلا هامو ةفوكلاءامو |ىماسلا

 ىلإ ةبوسأملا عايضاو لبجلا رومأو نيوزقو ناشاقو مقو ناهيصأ وناخءاصبو

 . ةرصيلاب برعلا تاتدصو لابجلا

 ةيفيمرأو ىرلاو ناتسرطو هيلإ فاضي امو ناسارخ روكزتعملا هنبال لعجو

 عم 2 لاوهالا تويب نرخ +4. ةنس ىف هيلإ مضو سراف روكو ناجي رّذأو

 . مهاردلا ىلع همسا برضي رهأ» « برضلا رودو قافآلا

 . نيطسلف دنجو ندرالا دنجو صمح دتسو قشمد دنج ديؤملا هنبال لعجو

 نومأللاو نيمآلا نيب ديشرلا هبتكىذلا باتكلا هبشي اباتك مهني بتكو

 اذإ اهانعأ ىف لالقتسالا مامت ديوملاو نتعملا هينبال لكوتملا لعج دقو . مساقلاو

 ًادحأ امهدحأ لامعأ نم ءىث ىف كرشي نأ زوجي ال ثيح رصتنلل ةفالخلا تلآ

 كل ذكو ريثك الو لياق ىف هدي لع برضيالو ًاديربال وايتاك ال وانيمأ هياعدهجوي الو

 خسف عبرأ باتكلااذه نمبتكو . رتءمللةفالخلا تل 1 اذإ ديؤملل زتعملا لع لعج
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 نمليقاكجذوم اذهو ةخسذ دهملا ءايوأ نم لك دنعو نينمؤملا ريمأ ةنارخب ةخسن

 نيب ناكام دعب اوسني مل موقلا نآل هلئاق قافن ىلع متي وهو ةعيبلا هذه ىف رعشلا
 : ىلوصلا سابعلا نب ميهاربإ لاق . ديشرلا دالوأ

 ديباتلاو زازعإلاو رصالاب 2ةطونم ىهو مالسإلا ىرع تحضأ

 دوهع ةالو ندم ةفال_ +! اوفشك ةئالثو مئاه نم ةفياخب

 دوعسب هدعس ماطم نفنكي هراقأ هلوسح تلاوت رف

 دودجو سفنأ مرك أ, اوعسف مي تفتتكاو ءابآلا مهتفتك

 لكودتملا ليشتم

 ديرب هنأ مهسفنأ ىف مقو دق' « لكوتملا ىلإ ةنئءاطم كارتآلار ابك ب ولق نكست م

 ةشحو كلذ نم مهتذخأو ء دحاودعب ادحاو مهتم صلختي ى>رل دياك لا ريب دت

 قورصتتملا نع نيذرحنمناتاخ نب متفلا+:دنوناقاع نبهللاديبع لكوتملاريزو ناكو
 عمتجاف دهملاةيالو نمهلزعي نأ مثىتهياعهيبأ بلق !رغوأف .زتعملا ىلإ نيائامدهعلا

 ىف هباوتمعتسيا رصتناا ىلإ كارتالا لام . دهعلاىلوو كارمآلاداوق نايس: كلذل

 ءارغإ ىف داز امو . الجآ وأالجاع ةفالخل !هسفنل ظ حيل مهيلإ لامومهضرغ ذيفنت

 حتفلاو هللاديبع لاقف ةعملاموي سانلاب ىلصي نأ هرمأف ىكتشا لكوتملانأ رصتملا

 دق فيرشلا مويلا اذهيىف كل ذيهفرشتل ةالصلاب هللا زتعملا هللا دبع ابأ سم لكوتملل

 لصوب كرف ةالصلاب لكوتملاءمأف هب هللا غلب دقف ًاعيمج سانلاو هتيب لهأ عمتجا

 سانلاب رصتنملا ىلصينأ لكوتملاد'وأ ةيناثااةعمجا ىفوهلزنمىف رصتنملاماقأو سانلاب

 ادقح رصتناا داز كلذ لكو . لحفقهتلعب سانلا فج ر.الثل وه بكري نأ هل انسف

 كتنفلا ىلع ناقاخ نب متتغلاعم قفتا لكوتملانإ لاقيو . هتوفت نأةنالخلالعافوخو

 لقتسيل رسلا اذه نكي لو كارتالاداوق نم امهريغو اغيو فيصو لئقو رصتنملاب

 . لكوتملاب اوكستفي نأ ىلع موقلا قفتاف هب رشب راتهتسالاو ذيبنلا عم

 مهم دقم ىف اموق كلذل دعأ هناف ىفارشلاب فورعملا ريغصلا اغب كلذ ربكى وت دقو

 اولخدو دانجالا نم ةرشع هعم دعأو لكوتملا ةسارع مودي ناك ىذلا ىرلا غاب

 ىثد ةبرضإ ممدحأ هردتاو بارشلا هنمذيخأ دقلكوتملاو ةلواسم مهفويسو رصقلا



 لح ةيسابعلا ةلودلا

 ةليل هلتق ناكو « هعم لتقف ناقاخ نب متفلا هعم ناكر « هسفن ىلع تنأ ىرخأب هيلع
 ىف تقولا ءارعش ضعب هلاتام ىمجعيو ؟؛مم ةنسلاوش نم نولخ عيرأل ءاعبرألا

 : ةثداحلا كلت

 دجأ ام نود هارأ الإ نرد ال

 هتنم تناك كلاه ندع ال

 مهتايل دعب ايض سانا عقدت ال
 هل نارضاح ىلقعو قيس نأ ول

 ةرهاجت هيداعأ ءانأ اله

 الدجتم كلملا ريرس قو5 رش

 هل نوبجعي ىضوف سانا مبصأو
 دحأ هتودال نم قايسأ كتاع

 ةظعوم ضابعلا ىب ديهش ىضأ

 دحأ هلان اه لئي مل ةفيلخ

 ةرداه ءاهوذ نم كميدأ ُّق 1

 لمسبنم عمدلا نإف تيكب اذإ
 ىلككفا#وىلام قف فرسأ تنك دق

 رمل مولحال سانأ متدقتعا امل

 مكشمعت رارحالا ىلع ملعج ولف

 مهعمجت باسنآلاو عدها م موق

 : هل ةديصق نم مهجلا نب ىلع لاقو
 هسئاتق نياسسا»و ولا ريمأ دسيع

 ةييصم لكف اريص مداه ىلا

 دقتفم ىائيع تدقف نك لهو

 دسالا ةيبزلا ءاطغ نع ىوه اك

 دب كياع ىناجلا ىلإ دمت الذإ

 دحأ هلبي ملذ] دسهجلا هتيلبأ

 درطت لاطبالاو رعست برحلاو

 دمالا ىصقنا ال لم همحب مل

 دهنلا هلوح ىزتت اعيرص اميل

 دمصلا دحاولا الإ كقوق سلو

 ديص هسأر ىف ةرع ىذ لكلا

 دسج الو حور هلثم عجلت مو

 ديزلا اهقوف ىلغي فئاوجلا نم

 درطم لولا ناف تدناو نإو

 دصتقأ فيك ىلا_للا ىتسلعن

 دقتعي نأك نه متءيضو متعض

 دشحلا ةروكذملا ةداسلا متم

 دلبلاو ماحراآلاو نيدلاو دجلاو

 اهديبع كولملا تاذآ مظعأ و

 اهديدج نامزلا هجو ىلع لمس

 سيلو ره مولحال اموقةفالخلا كلم هناف مصتدملاس رغل ةرمثلوأ ةثداحلاهذهو

 لجأو انومأ» ميناج لعميام ةيبصعلا نم الو اولعفام مهمنبام ,قالخالا نم مه

 هعون نم ثداح لوأ ًاضيأ اذهر هينأ مد ىف اكيرش دهعلا ىلو نوكي نأ كلذ نم

 : ىرتحيلا هلاثام قيجعيو
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 هرداغ دهعأأ ىلو نأ بي نف هردغ رفضأ دهعملا ىلو نأ

 هرياأنم ءاعدلا كاذ تلح الو ىّعم ىذلا ثار قابلا كلم الو

 رصتتملا- ١
 ةيشيح اهمساةيمرو دلومأ هءأوديشرلا نيمصتعملا نيلكوتملا نيرصتنملا دحوم

 املو . ةئس ةرشع ثالئةنسو مم ةئسدهعلا ةيالو هوبأ هل دقعو 899 ةئسس دلو

 ةنس ريمساد 1١] ) ؟41/ ةنس لاوش ع ىف هل:ةمبيقعكارنألا داوق هعيابهربأ نلف

 رخآلا عيبر رهش نولخ سن دحالا موب ىفوم نأ ىلإ ةفيلخ رمتساو (
 رهشأ ةتس هسأ لتقب اهاجحت ىتلا هدم تناكف ( م08 ةنس هينوي 1 ) ؟44 ةنس

 ارصتم ناكو فلختس نأ لبق هيئاك ناكو بيصخلا نيدمحأ رصتنملا رزوتسا

 هنم غلب هلمتحا نف شيطوةدحو ةءورم هيف تناكوهلقع ىف هيلع انوعطم هتعانص ىق

 ىلعرصتنملا مدن دقو رشلا ريثدك ريا ليلق ناك هنأب ىدوعسملا هفصو دقو دارأام
 ةددح نم عاشام بيسأل هيأريزو ناقاخنب هللادم.ع هيفنو ةرازولاد مات نم لععم

 هلج رجرخأف ةصقب مظنم هلأ مظتف موي ت ذبكر هيأكلذو هعيطو بيصخ نا

 ءارعش ضعب لاف « كلذ, ساالا ثدحتف هلدذف ملظنملا ردص ىف اهم جزف باكرلا نم

 : نامزؤلا كلذ

 لاكش هنإ كريزو لكشأ دم مع نا اي ةفيلخلل لق

 لاوماآلا كريزو دقق الام درت نإو لاجرلا لكر نع هلكشأ

 : شدجلا

 مم وقىلع ةلودلا فةوق كاربآلا تداز باشلا رصتنا اءاليتساو لكوتملا لتش

 اوبدثن أهةفياخىلإةفالخلا اوقاسو هفيلخلا اولتقف ءافلخلا ةايح ىلإتدتما مهيدي نآل

 بولق ىلإ بدامل مرنم صاختلل ةايح نم كانه نكي موةلودلا مسج ىف كلذي مرافظأ

 نأن وبحباونوكي مكارنألا نأ كلذ ىلعل ديامو مهناج ةياعرومهل ةبيحلا نمءافلخلا

 ارضحأف | امهلءخم رصتنملاىلع اوراشأف لكوتملاىنبا ديوماوزتعملل دهعلاةيالو نوكت

 كلذنع امهفعضل دهعلاةيالو نم املضنأ نيبلاط اشكي نأ امهتهبلطو ةفالخلار اد



 5 ةيسايعلا ةلودلا

 اولاناموه وهو كيبأن م اولاندق مارت لهاجايدي والاهل لاقف رتعملا فأو دب وأ ىطرف

 امهماعىلمأام ابتكوباجأ ىت>هبلازامو  مهعجا رعالو كليو ملخا  موملع عنتمم م

 هللاىلع لكوتملا نيئموملا ريمأ نإ ميحرلا نمحرلا هللا مسب  هابتككام اذهو كلذيف

 ايلف ء ىو ىتدار] ريغ نم ريغص انأو ىل عيابو ىمآلا اذه ىندلق هنع هللا ىضر

 ىتعيب تناك نف نييلسملا ةفالخل ماصأالو ىندلقا# موقأال ىلا تيلع ىرمأ تمهف

 ل ىلدبعالو مناع نم 5 أ ربآوا مم ماع دقولح 2 اهضقن نم وهف هقنع َّق

 باتكلاق 5 اع افريعاق رصتتملاىل اع ةلخد مع كلذ نم ءا ءارب من ودقعالو 3 ؛اقر

 ىتح شيعأ نأ ىف اعمط انك ةعلخ ىنايرتأ امهلاقو فرقو كارتآلاو امهلع لبقأ مث من

 عمط كلذف نكي : اذإو طق هعاس كلذ ىف تءمطام هللاو هل عيابأو ىدلو ريكي

 ىلإ اموأو) ءالّؤه نكلو ىبحخ رش امان نأ نم لإ بحأ ىأ و اماي نال هللأوف

 اكضرتعي نأ لعفأ مل نإ تف اكءلخ ىف ىنعاوح لا ( دءاقو مءاق وه نم ىلاوملا رئاس

 مد مهاك مهقامد قام هللارذ هلتقا اعناص ىنايرت اف اكيلع ىتأيف ةديدح مهضعب

 : لع لوبا" و اناف ل مهب اجإ تناكسف كضعب

 فلا مف ةروشم درب نأ نع ةغلخل اري ناك فيك اورظناف
 لكوتملا هدعغعأم

 قرهظو قافالاىلإ كلذي رصتنملا بتمكدقو . د وهملا قيث'وملا ونام آلاب دك و

 ةلضافلا قالخالا ةءارب هيف رهظت مل نإو تقولا كلذ ىف نيئمثنملا ةعارب هباتك

 . بيصخلا نب دمحأ وه هل بتاكلا ناكو قيئاوملاو دوهعلا ظفحو

 : رصتنملا تافص

 لازيال ناك إف هيبأ مد قا_هإلليبسلا ليلذتىلع رصتنملا لع بضغلا ناك نّئل

 كلذ مقسأ ع همانمو هتظقي قضدوتلا لاوهأ قالي لزيلف رب جنو نين نيفااذ

 بحتليو قكساوهو مويتاذ رايزاءلا رعنب هتلادبع هيلع لخد ٠ هسن لذأو هندي

 كليوىللاقف ىقءاجدق لكوتملا نأك تيأرف امان تنك ل اقف هناك ببس نع هلأسف

 كريصم مث ةريسبامايأ الإ ىدعب تعتمتال هتلاو ىتفالخ ىتنيغو ىنتءلظو ىتتلتقدمعاي

 ًاريثك ناكو. سمالل ! هلل ديع همأعن وهف . ىعرجالو ىنيع كللمأ امو تبقناف رانلالإ

 دباكي لجرلاناك-ف - ةرخآلاو ايندلا ىنم هللاو تيهذ هلاح نع لثس اذإ لوقيام



 ةيمالسإلا ممآلا خيرا تارضاعع فذ

 هيبأ ةاَدق نم مقنتيف هتئيس رف.كي نأ مم ناكو هيتاعف ءازج هيبنج نيب مرطضتانارين

 هيفةيرجتلا اورركي نأ مهماع دعببال هيبأ لتق نم اونكمت نيذلا نأب سحأ هنأ وأ
 تناك مهتوق نكسدلو كلذ ىف تاملك هنع ترئأو « مهعمج قيرفت ىف ركشفي ناكف

 . باشلا ةفيالا كلذ ريكفتب رثأت نأ نم ربكأ

 ءاخسااو ريا قةيغرلاو ىفورعملا ةرثكو لاهحالاةعس رصتنملا قاخ نم ناك

 هلثه ىلإ ةفيلخهقيسي ملام ةرشاعملازسحو قالخالا مراكب هسف:ذخأي ناكو ةفعلاو
 مهنع فكلاب مدقتف مهشحوأ دقناكام بلاطىنأ لآنع هتلازإ سانلاىل] هيبحاممو
 هريغربقالو هنع هللا ىضر نيسلا ريقةرايز دحأ عنميالأو مهرابخأ نع ثحبلاكرتو

 مهنعىذالا عفدو مهتءيشل ضرعتلا كرت ونييءلاطلا فاقوأ قاطأو بلاطىأ لآنم

 ( ماقتنالا ردتةملالامفأ سيقأو ىئشتلا ةذلنم بذءأوفعلا ةذلن]) هلوقنمرثؤبامو

 هل اهتبيه ٌةدش عم ةماعلاو ةصاخلا بولق هيا] تلايف ةيعرلاف فاصنالا رهظأ دقو

 رصتنملا ةافو

 تامنأ ىلإىلو ندلنم ةفالؤلاهيلإ ت ضفأ نيد سانلل عمسأ ىزأل ىربطلا لاق

 كلذ اضيفتسم هيب أ لتاق « ىرسك ن هيو ريشة دم و رهشأةتس هنايحودم امن] نولوقي

 سيلا موي هيلع تضق ىتلا ةلعلا هتباصأ دةنناك كلذكو ةصاخلاو ةماعلا نسلأ ىلع

 سئل دحالا موب نم رصعلا عم تامو ؟4م تس ل وألا مسير رهش نم نيقب سال

 مهضعب وهقاح ىف ةحمذلا تناك ةلعلا كلت نإ لاقيورخالا ميبررهش نم نولخ لايل

 ىألعأ هللاو ءضيم ىف بيبطلاهعس مس هنإ لاقيو هتدعم ىف ائيبخ امرو تناك لوقي

 ٠ ناك كلذ

 نيعتسملا ب

 ةنس دلو قراخم اهمسا ةيلقص دلو مأهمأو ديشرلا نب مصتعملا نيدحتنب دمحأ وه

 ةنسرخالام بر سماخوهو رصتنملا هيف فوت ىذلا مويلا ىف ةفالخلاب عيوبو ل٠

 ةدس مرت 5 ةعرللا موي علخ نأ ىلإ ةفيلخ لزي لو ( م ةهدس ةنوا 4:١)

 اموب مو رهشأ ةيناعو تاوثس ثالث هئ دم تناكف 0م ةئرسرب انو هز كادوا



 ا ةيسابعلا ةلودلا

 بختنا فك

 داوقاوفلحتسافمهعمنمو شمانأو ريبكلااغبو ريذصلااغب مهفوهملاوملا عمتجا
 ىأر عمجأف « انيمسنم هب ىضر امب اوضري نأ ىلع ةيفسورشآلاو ةيراغملاو كارتآلا

 نوديري مهنأ اكهيبأ مدب ىملاتغي التل لكوتملا دالوأ نم آدحا اولويالأ ىلع ةمالثلا

 مهل لاقف مصتعملا نب دمحأ ةيلوت مملع حرتقاف مهالوم مصتعملا دالوأ نع اهجارخإ

 لبق ةفالخلاب ساتلا قحأ هنأ هدنع الجر نولوتأ حتما ركاش نب ىموم نب دمع

 نيع ىأبف رصتنملاو لكوتملا نم الاب قحأ هنأو هنع اهومتعد مكنأو لكوتملا

 تناكلف . كلذك-فرعي اناسنإ اوعيطأ نك-لوهدنع ,مك-ا نوكي ردق ىأو مأرب

 هقرغنو هباهن نميءىجن مهللاق هنإفريبكلا اذبالإ ًاعيمج هاوه قفاوام تاللكلا هذه

 سايعلاابأ اوركذم* , انسفنأاناتقفاضعب انضعب دسحاتفاخض نمي انتج نإ وهعم قينف

 هعنطصنو مهلع اهجرختملو مصتعملاانالوم دلو نماذهاولاقو مصتعملا نيد نب دحأ

 لوأ وهو « ًاعيمج هوعيابف هيلع مهقفاو تح ريبكلا اغبب اولازي موانل كلذ ف رعيف

 لوأوروصتملاو حافسلا ةلودلا ىسسه دعب ةفيلخ هوب أ نكي ملسايعلا ىنب نم ةفيلخ

 . ةمع نبأ دعي ىلوت ةفياخ

 هفاخو 4و ةنس بلغألان بدمع نيدحأ ةيقبرفأب ةبلاغألا نم ىفوت هدهع ىفو

 نب دمحم نب دمحأ نب دم هرخأ نأ ةفلخو ؟ه. ةئس ىلإ دمي نب هللا ةدايز هوخأ

 ١11 ةن-ىلإ باغالا

 نيسحلا نب رهاط نب هللادبع نب رهاط ناسارخ رهاط لآ نمىفو هدهع ىو

 مهوب ةنس لإ رهاط نب دم هناكم ىلوذ

 نيعتسملا دهع ىف ةرازولا

 مهءلض زيدا نع هقاليخلا اولوح نيذلامم ىلا وأ 1|نإذ ذوفناا نم ءىثةفيلخلل نكي '

 ناكف ةقاس الو دهعالب نيعتسملا ىلإ اهوقاس نذلا مهو دهعلا ةيالو نم هايإ
 س

 : هلوش ءارعشاا ضعب هلثم ىت> !ًواشام هينولعفي مهيدي أ نيب نوكي نأل وفعلا

 أاغبو فيصو نيب صفق ىف ةفيلخ

04) 
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 اميبلا لوقت © هل الاق ام لوقي

 ءىث ىف مهفلاخ نإو هنع اوضر مماوه قفاو نإذ ىلوي مهلبق نم ريزولاف

 ٠ هريغ اوماقأو هتبتر نع هولازأ
 نأ اوثيلي لم مصتمملل ًاريزو ناكىذلا بيصخلانب دمحأ ديف ةرازولا اوكرت

 ىلإ هوفنو هدلو لاهو هلام اوفصتساف 764 ةنس نع ىلو آلا ىدامج هيلع اويضغ

 . شطيرقأةريزج
 ةبانكلا مأب موقي ىذلاناكو كارثألا داوقدحأ شمات نيعتسملا ةرازولريتخاو

 هعم ,لاومآلا ىفهدي تقاطأف ماتلاناطاسلا بحاص كلذي شماتأناكذ عام هبتاك

 منو هروءأ صاخو هتئازخو هعاركو هراد ىلع نيعتسملا هلعجىذلا مداخلا كهاش

 اتاك ناكو هدير ءىش نم اهعنع مل هنإف نيعتسملا مأ فرصتلاو ذوفنلا ىف امهل]

 ريصي قافالا نم ناطاسلا ىنع درت ىتاا لاومألا تناكف ىنار هنلا ةءلس نب ديعس

 لاوماآلا نم لاومآلا توب ىف ام ىلإ شماتأ دمعف ةئالثلا ءالؤه ىلإ اهمظعم

 نه لضفام ناكف شماتأ رجح ىف سابعلا هنا لءج دق نيعتسملا ناكو هحستكاق

 نوبه بحاصو هنابسأ وهناقفن قفرصيف سايعللاذخؤي هثالثلاءال وم نعناومالا

 ةلواج الاومأ كلذ نم مطتقاف ىنارصالا بوقعي نب ليلد همسا بتاك ذئءوي هعايض

 وه شماتأو ةقيض ىف مو كلهتست لاومآلا : لاحلا هذه ىلاوملا ترظن . هسفنل

 نم اغبو فيصووةفالحخلار وم أذ فني هيلع ىلوتسملاو هممأ بح اصو نيعتسملا بح اص

 ريبدتلا اكحأ ىتح هيلع مالا ناريدي الا زب مو هب ىلاوملا ايرغأت لزعمب هلك كلذ

 عبر ١١ سيلا موي مهنم هيلإ جرخو شءاتأ ىلع ةنغارفلاو كارثآلا تممذتف

 عمقسوجلا ف وهوهيلإ اوفحزو اوركسعف خركلاو رودلا لهأ بو. ةنس رخآلا

 مويفو هرج ملف نيءتسملاب راجتساو هنكم لف برحلا دارأف ربخلا هذلب و نيعتسملا

 لتقو لتقف هيفىراوت ىذلا ههضومنم شماتأ اوجوختساف قس وجلا اولخد تيسلا

 .ةلآو اشرفو اعاتمو ةلدج الاومأ اهنم اوذخأو شءاتأ راد ت.تناو عاجت هبتاك

 كلذ لبق ناكهربأو دادزب نيدمحم نب هللادبع ملاص ابأ هدعل نيءدتسأأ رزوتسا

 هنالىلاوا بازحأ اريف ضري ملر هشأ ةثالث وحن ةرازولاف ثكف .زرمألل أريزو

 هل اورهظأف هبزحو ريغصلا انب كلذ بجي لف ةكلامملا باح طبضي نأ دارأ



 ا ةيسابعلا ةلودلا

 موب ةئس نابعش ىف دادغب ىلإ مهنم برهف بضفلا
 لكوتلل ًاريزو ناكىذلا وهو ىلا رجرجلا لضفلا نب دمحم هدعب نيعتسملا بتكتسا

 ريزو مساب همسي ملو كلذ لبق

 نيعتسملا د هع قف نويولعلا

 وهو ىدأاها ىلع ةيرشع انثالا ةيمامإلا ةمتأ نم نيعتسملا دهع ىف ىذلا ناك

 !سماسب امنقم ناكو متن نم رشاعلا

 : مهنم جرخ دقف ةيديزلا امأ

 ةفوكلاب جرخ نيسحلا نب ىلع نب ديز ننيس> نب ىحب نب رمع نب ىحي (الوأ)
 نم حاصي امب ةلودلا رايك بلاطي ارعامو دادغب نيب ددرتي هجورخ لبق ناكو

 عمج مهيل] مطتا و بارعآلا نم ا ريثك اعمج راثكاف لشفلاب امتد عجري ناكف هنأش

 رهاط نب هللأ ديعنب دمحم هربذم ملع الو ةيوكلا ىحاوضب م ركسعف ةقوكلا نم

 جرخ مث اذام تيب ىلعو اهيلع ىلوتساف هفوكسلا لإ ىحي ردابف هيلإ دونجلا هجو

 دمحم ل آ نم اضرلا ىلإ اعدو ةفوكلا ىلإ داع مث داوسلا ىف ددرتي راصو اهنم

 هريغهتيب لهأ نم اولوت مهنأ معي الو دادغب لهأ نم ةماعلا ءالوتو هرمأ فثكو

 ىذلا ناك-حالسلاعمجو لاجرلا ضرعيوفويسلا ميطيو ددعلا دعي :ذوكلاب ماقأ

 بعصم نب مهاربإ نب نيسحلا وهو ةيبعصملا ةرسآلا عورف نم عرف هنزل ةجوت

 برم اب رحل لعال ةيديزلا نمةعامج ىحي ىلع راشأ ةفوكللا رهاظ ىلإ هدنحي لصو الف

 نينثالا ةليا قدن+لاءارونم جرقعكلذلثمب هباكحأ ماوع هيلع ملأو نيهلا ةلجاعمب

 ق>مهتال اورسأتةعاجشالو ريدتالو لعىذب اوسيل عمج ؟و. هنس بجر )م

 دنج مزهنا نأ عرسأب نكي ملف نودعتسم نو<يرتسم هباحأو وهو نيسحلا اوحيص

 املو ليخلا مهتسادف الزع ةفوكلا ةلاجر رثكأ ناكو فيسلا مهيف عضوو ىحي

 هللا ديعنيدمح ىلإ هسأر تذخأو لتقف هنوذرب هب رطقك ىحي نع ركسعلا فشكتا

 عمتجاو !ىماسب ةماعلا باس سارا لسنا رماس نيعتسملا ىلإ هلمكل رهاط نأ

 ةماعلا ءادبأ امل نكمي ملف اب بصتيل دادغب ىلإ درف اورمذتو اورثكو كلذل سانلا
 كلذ ىف ىرفعجلا مثيلا نب دواد مشاه وبأ لاقو كلذ ةهارك نم
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 ىرم ىريغ ىنلا محل نإ ايبو هولك رهاظ ىناي

 ىرحلاب هحاضجت  رتول هللا هيلاط نوكي ارتو نإ

 مهنالليملا كلذ نم ةدافتسالا مهنكمي مل نييولعلا ىلإ سانلا نم لوملا اذه عمو

 برملا لاجر نم ليحلاو ريبدتلا ىوذب ةناعتسا الو مظتنم ريبدت مهل نكمي مل

 نسحلا نبدي ز نب نسحلا نب ليعامسإ نب دمحم نب ديز نب نسحلا جرخ ( اينام )
 رهاط نيدمح عطقأ نيعتسملا نأهجورخ ببسو ناتسربط ىحاونب جرخ .ىلع نبأ
 ناكو رمع نب ىحيىلع رصتنا نأ دعب كلذو ناتسريطب ناطلسلا فاوص نم عئاطق

 امهو لبدلا ىحاون نم ناتسريط ىرغث برق ة-ءيطف عئاطقلا كلت ةلج نم

 مهيطتعامنم قفار هاهيفةيحانلا كلت لهآأل ضرأ ةعيطقلاكلت .اذحو سولاسورالك

 رهاطنب دمحدجو.كلم اهيلع د>ل سيلو مهتحراسح رسءو مهيشأوه ىعارمو

 لماع ناكرىضارآلا كلان نم عطقأام ةزايهل ىنارصنلا هبتاك اخأ نوراه نب رباج

 سوأنب دمعه ىمأ ىلع بلغ دقو رهاط نب هللا دبع نب ناملس كاذ ذإ ناتسربط

 م ىذأتساف ءاهفس ثادحأ مو ناتسربط ندم ىلع لامعلا ناك دلو نمو ىخلبلا
 هللادبعنب ناماس نمو مهدلاو نمو مهنماو ركسنتاوةيعرلا و مم دي أ تحت نم مههفس و

 ىلإ هلو مليدلا 2 سو نب دمحم نأ كلذ ىلع داذو « مييف مريس مههفس

 ناتسريط لهآل ةعداومو لس لهأ مو ةرغ ىلع ناتسربط دودح نم مدالب

 عجرو مهنم ىسف
 كلتاهعمزوح نأ بحأ ةءيطقلا مالتسا دارأو رهاظ نب دمحم لوسر ءاجامل

 ةيحانلا كلان لهأ هب قفتري ىذلا تاوملا نم امم لصتت ىلا ضرآلا

 كلت طبضباممدق نيذورعم اناكو ةعاجشلا و سأيلاب ناقورعم نالجر كانه ناك

 ءاعتمورباجهلعفام اركنأف متسر انبا رفعجو دمحم امهو ليدلانم اهمار نم ةيحاتلا

 هسفنىلع اظوخ رباج برهو امهعم اوضهنذ امهعاطأ نم اًضهنتساف نيعاطم اناكو

 ميدلانم مهنا ريج السارو رشلاب ذئفي> نالجرلا نّةيأف هللا دبع نب ناملس قلو

 اودقاعتو كلذىل] ميدلا مهياجأف هللأ دمع نب ناماسىلعةرهاظملا و ةدعاسملا مبنمن واطي

 دمحمو هللادبع نب نايلس برحرلع اضعب مهمضعب نيعي نأ سولاسورالكل هأو مه

 هنوعيابي لجر مهسأر يلعن وكي نأ اودارأم“ برح مدصق نم امهريغو سوأ نبأ



 ةععموا هون ع 1 ا

 اييديلل تا 3
 سس

 مهرمأ ىلإ هاعدنم موقلا هيلإ هجوف ىرلاب ايم ناكو ديز نب نسحلا ىلع اوقفتاف
 ىحاوتلا كلتىنم اوضهان مث ليدلا ءاسؤور هعيابو هوعيابف مهيل] هجوتو باجأف

 . ةيراس ةئيدع اوقحاف اهنع مهوذر طو سوأ نأ لابع نه

 نب دمع ءاج وناتس ربط ةرضا> ىهو لم رمآ لم ىلع هعم نمو نسحلا فحز م

 هشدو فالكف لمأ ةنيدم نسحلا لخد يراه رثو ردع ملف ابنع هعثد كف اري نيو

 نبنسحللامكلذ و ناجرجىلإ ان رهف امهسفلا ًاياهنم ءاجتلا الإ ضو نب دمحمو وه

 تدرطواهيلع تلوةسافىرااىل] اليخهجوف ابلك ناتسربط دالب ىلع ءاليتسالا ديز

 / رهاطظ نبا لامع اهنع

 ادئاق ناذمهىلإ هج و: ىرتلا فيصو هرمأ ريدمو نيعتسملا ىلإ كلذ رخلا درو

 ناك ناذمهءاروامنال اهز واجن: نأ نسحلا ليخ عنميو اهب يقيل دونجلا نم عمج ىف

 5 هةدالص هماعو هلاع هنو رهاط نا كيح

 مليدلاو ذات رهط لاي جهيم حتاوظع افرط رهاط لآ وأ سايعلاىنب كلم نم عطنقاو

 : اهيذ ىلوت (عهم - ا” 0( لمأك نرقرخن ةلودلا هذه ترمتساو

 ماء ا ىعادلا ديز نب نسحلا (1)

 باف م١ قحلاب مكاقلا ديز نب دمج (؟)
 81 -ا ةيناماسلاةردلا

 نب رمت نب ىلع نب شورطالا نسحلا (م)
 يي نيدباعلا نيز

 موه نم رلادبعنب ىلع نب مساقلا نب نسحلا (4)

 شورطألا دالوأ هدعو

 ىتألا ناماس ىتب نافءادعألا نم ةحات رمال و ىكام ماظن تاذ ةلودلاهذه نكن مو

 نسحلا رهظ مث كل :- ىلإ ناتسربط ىلع اولوتساو ديز نب دمج اولتق مهركذ

 ةيناماسلا عمهبو رح ض عب ىف ل تق هنكل وناماس ل 1 نم نات ربط درتساف شو 77



 ةيءالسإلا ممالا ْج رات تارضاع با

 امئاةفالخلاو عازتلالري إو شورطالادال وأ هعزانو مساقلا نب نسحلا هدعب ماقف

 . لايجلا كات نم ىديزلا كاملا ىضقنأو مهم هيد مهرمأ ىهتنأ ىح مهدي

 شيجلا

 ةعم قينفهق رفن و4 امن نع ءىك ( موققلل لاق هناف هلحم ى رييكلا اغ هنظ ام ناك

 موقلا ءالؤه نيبدساحتلا دجو ( انسقنأ انلتقن أضعبانضعب دس انفاخ نمانثج نإو

 ل شمانأ ل تقمهتايانج ىلوأ تناكسف مهنم ىغ.نم هب عمشي ناطلس هفياخلل سيلو

 ىرتاا رغاب لت: ىلعاغي و فيص و قفتا مث. اهحلاصمعو ةلودلا لاوعأب ديتسا دق هوأر

 ةعامجلا هيل] عمج دق رغاب ناكو !مهسفنأ ىلع هافاخ امهنالل لكوتملا لتق ىلوت ىذلا

 مهلاةو مهيعاه ذخأ ناكلا ةمييلا مهيلع ددخ لكرتملا لتق ىلع هوعياب ارئاك نيذلا

 ءىجن و ( نب ريهآألا» نايمس أناكو ) انيصو و الو نوءتسملا لتقأ س رادلا اوهزلا

 نيذللا نيذغ . اكان رمال نركي ىتح ةفاخ هدعتتت قثاولا نانوأ ! مصتسملا ن »م ىلعب

 مال ىهتناو كلذ ىل هوب اجأف ءىث ريغ ىلع نحن ةيقبو اءئدلا صأ ىلع ايلودسا دق

 ان و ةفياش ق العجم نأ اكيل] تيلطام اطل لاق ءاغب ٠ فيص و ىلإ ثعمف نيدتسملا ىلإ

 ريخلا امهيلعأف كلذي اد ءام امهنأ هل افلش ىنالتق: نأ ناديرت م < مكيامعأو ىناتلعج

 نكي وادي دشان ايداع وصأ جاه هالّتقو العفو رغاب ىلد ري دل ىلع ىأرلا قفئاف

 مرحم ع ءاعبرألا مويدادغب ىلإ هب رادالاو امهعم نيعتسا' لمح الإ ني ريمالا نم

 داوق نمةعاج متلو رهاط نب ثا دبع نب دمم ءاد؛ نيعتساا لور بوو ةنس

 مهقانعأ يف مها انم ولعج وهي دي نيب مهسفنأ, اومرف نيعتسلا' ىلإ اواخدف كارتألا

 معنلل لالقتسا وداسف «ىخا لمأ ملأ م لامي مهنع سب ةصلأ 0 , اعوضخ  اللذت

 ترمأف كتان ىف 00 رن موك مهملات ال ؟دالوأ ىف ىلإ اوعفرت ملأ

 نيكردملا فو ةأرما فال آ ةعبرأ نم وحن نه. تاجو ريل د دع ىف نه ريصتب

 ةينآ كل تكيس ىحقازرالا )1 ترردأو هيلإ مكتبجأ دق اداه لكو + نيدولوملاو

 ماضرو محالصل ةدارإ كلذ لك امتوهشو اهتذل ىسفن تمرحو ةضفااو بهذلا

 تيضر دق لاق ىت> هيلإ اوعرضتف . !داعبإو اددهتو !داسفو ايْغب نودادزت تأ و

 ىلإ انعم بكراف مقف تحفصو انع تيضر تنك نإ كايكياب مهدحأ هل لاقف مكسنع



 5 ةيسايعلا ةلودلا

 نوعىأ ن يدمج ىلإ رهاطنب تادبع نب دمع أموأ . كن ورظتني كارتآلا ناف !سماس
 كحضف انعم بكراف مق نينمؤملا ريمآل لاقي اذكه هل لاقو كابكياب قلحف ركلق

 . مالكلا دودحب ةفرعم مل سيل مجم موق ءالؤه» لاقو كلذ نم نيعتسملا

 ىقانأ رظنأو مكيلع ةراد مقا زرأ ناف !سماس ىلإ نو ريصت نيعتسمملا مهل لاقو

 ممرمأ اوعمجأف مط لصح امم نيبضاغ هنم نيس 7 اوفرصناف . ىاقمو انهه ىرمأ

 ةريغص ةرجحىف قسوجلا سيحىف دي وااو زتعملا ناكو هل ةعيبلاو زيعملا جارخ] ىلع
 ديؤملا هيخالو ةفالخلاب هوعيابو رتعملا اوجرخأت همدخب مالغ امهنم دحاو لك عم

 . دهملا ةيالو

 رهاط نب هللادبع نيدم هرمأب مئاقلارنيعتسملا بناجىف داعب تراص كلذي ء

 ةريملا عنم نأ رهاط نبأ هلعفام لوأ نم ناك . زتعملابناجفارماسو هفل فل نمو

 تتروقداتخلا اهوح ترفحو روسلا اهباع ريوأف دادغب نيصحتت ماقو ارماس نع

 عضومر ةدل: لكب جارخلا لامع ىلإ نيعتسملابتكو اهراوسأواماونأ لعلاج رثا

 ائيشارما- ىلإ نولمح الو دادغب ىلإ لاومآلا نم نولمصام مهن نوب نأ

 زتعملا ةعيب ضقنب مهر مأي ارماس كارتأ ىلإ نيعتسملا بتكف تايتاكسملا ثراد

 ثكذنو هتيصعم نع مهأهني و مدنع هيدايأ مركذيو ءابإ مهتءيبي ءافولا ةعجارهو

 نب هللا دبع نب دمح ىلإ نبعملا بتكو . ىنارشلا امس ىلإ كلذب هاك ن اكو هتعيب

 هركذيو نيعتسملا ملة وةفالخلاب هعياب نم هيفلخد ايف لوخدلا ىلإ هوعدب رهاط
 ملف . ةفالخلا دقعو دهعلا نم رصتنلا هيخأ دعب هيلع هل ذخأ لكوتملا هوبأ ناكام
 هيخآل هتدايق لعج نيعتسملا برحلا اشيج ذعملا أيهو كيش تايتاكلا هذه دقت

 نم شيجلا اذه جرخ . ىرتلا نيكنابلك ىلإ هريبدتو لكوتملا ن دحأ ىأ

 دادغبب ةيشامشلا باب لصوو مهو هنس نم مرحنا ةءاغ ىف اربكع ىفاوف ارماس

 دادغيراوسأ لوح ةلئاه عقاوم نيقيرفلا نيب لصحدقو . رفص نم نولخ عيل

 تناكو قازرالا تبهذو عايضلا تبرخو ةلباسلا كلذب تعطقناو اهع اديعو
 بورحلاو نئفلل ارم دادغب تلظ دقو . رهتلاىفو ربلاف نيقيرفلا ني برحلا

 دادغب ةماع نيب عيشأو حاصلا ىف زثءملا رهاط نبا بتاكاهرخآىفو اهلك مو ةنس

 كلذ اوعمس الف زيءملا اوعيابف هداوق هجو هنأو نيعتسملا علخ ىلإ لام رهاط نبا نأ
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 نودي ريهرادلوحاوءمجتو ّتشلا مبقأ هومتشو رهاط نباىفةعيق ولااورهظأو اوجاه

 هياءام مهللعي و مهتكسي ومهبإ] عل !اطد نأ هلأسو نيعتسملا رهاط نأ ملكف هب هب عاقبإلا

 هيناحي رهاطنباو ةليوطلاو ةدربلا هياعو رادلا ىلعأ نم مهيلع فرشأف رهاط نبا
 جرخينأ مدعوو سأب رهاط نبانم هيلعام ةيفاع ىنل هنإوهمهتاام هقلاب محل فلخ
 مبيلانيعتسملا جورخ نوباطيدغلا ىف اؤاجو اوفرصنافمه ىلصيو ةعمجلا موي دغفف

 كلدزمدحي ملف رهاطن اراد نم ةفياذلا جورخ اوبلطو مهجايه دادزاف جرخي ملف

 رهاط نادل اةتنا نيح هعمناكو مداها قزر رادلل]ةجحلا ىذ زئاوأ ىف لقتناو اذه
 نيءّتسملا ةدارإ ريغ ىلعلاقتنالا اذه ناكو هفاخ داوقلاو اهب ريسي ةيرهلا هدسو

 نا هللا ديبع نأ نيعتسالل صالخإلا نع رهاط نبا لودع ىف ببسلا نإ لاقيو

 هرصن:ىذلااذهنإ كءاَعب هللا لاطأ هللاق لكوتملل اريزو ناك ىذلا ناقاخ نب ىح

 كلتةباغب و افيصو رمأ دقل هللاو انيدموتبخأو اتافن سائلا دشأ نم هرمأف دجتو
 نإو . هريخت لسف هرمأ نم تفصو ايف اكاش تنكنإو ءالعفيم و كلذ اظعتساف

 ايلف محرلان مح رلاهللا مسيب هتالص ىف رهجيال ارماسب وهو ناكدنأ هقاقن رهاظ نم

 . كنون رتو كربصو 7 ةرصن كرتتو كل ةاءارم امم رهج كليق ام ىلإ راص

 الونيدل ماصيالاذه هللا ىرخأ هتلادبع نب دم لاق هب هملك مالك نم كلذ وحنو

 لختاااذه ةجيقن تناكو نيعتسلا ةرصن نع دمح خت نأ كلذ ءارو نم ناك ٠ ايندل

 هسفن علخ لبقي نأ هتحاصم نم ىأرف هدفي مل هلةماعلا زايحنأو هرمأ عضعضت نأ
 . هتحارو هتايح نمضت اطورش طرتشاو

 ةفاصرلا ىلإ هللا دبع نب دمحم بكر مهو ةنس ةجحلا ىذ .٠ تيسلا موي ىفو

 ريصدة هنأ ياعمدبشأو اجوف احوف نيعتسملا ىلع مهلخهأو ءاهقفلاو ةاضقلا عمجو

 طورشلا لية هطخم ءاج نم زتعملا ىلإ دم دءةيحلسرأف هللادبع نب دمي ىلإ هرمأ

 رهاطن بأ لخدهعيارفو ؟ه» ةنس مرح اثلاثىف لءرلا تداع و نيعتسملا اهبلط ىتلا

 ريهأاب رهاط نيا لاَقف د_ح نب ديعس هيتكط ورشلا باتك هءمو نيعتسملا ىلع

 لاقف كيلع باتكلا أرقنف ديكأتلا ةياغ دكأو طورشلا ديعس بتكدق نينمؤملا

 ناك هلبق كف: ىلع تدك !دق و كننمهللاب لعأب موقلا اف كيلعال كيلعال نيعتسملا

 . اًديش دمت هيلع در انف  تللع دقام
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 كلذ هجوو مئاخلاو بيضقلاو ةدربلا هنم ذخأ دادغب, زتعملل نيعتسم لا عباب انو
 : رصعلا ءارعش دحأ هلاتام انه ىتدجعيو . طساو ىلإ نيعتسملا صخشأو نتعملا ل]

 علض وأ هل ىلاتلا لتقيسو د. نب دمحأ ةفياخلا علخ

 عتمتس مهنم كلم دحأ ى ري الو هدأ ىف كلم لوديو

 مسيهم قيرط مديعأ لتق ىف مكاييس نإ سايعلا ىنب اهيل
 عقريال اتزمت ةايحلا مب  تقرمتف مايند منعقر

 ةيجراملا لاودالا

 ةياخاد ىف ثداحلا بارطضالانإف ىكنأو كلذ نم دشأ جراخلا ىف لاخلا ناك

 مورلا هجو ىف فوقولاو روغتلا ةيامح نع رمآلا ىلوأ دعاقت ىف اديس ناك ةلودلا

 روغثلا دارق نم نيميظع ندئاقنأف داصدقو ةص رفلاهذه لةهنورظتنياوناك نذلا

 ن.ىلعو مطقألا هللأ دبع 0 رمع امهو نيعتساأ دهت لوأ مورلأ عم بارح ىف التت

 مورلا امهؤانغ امظع امهسأب !ديدش نييلسملا ب اينأ نم نيدان اناكو ىتمرآلا ىحب

 لتقو لتقف هباوطاحأف مظع عمج ىف مورل: كنم هل اقف ةيطام ارغ دق املوأ امأف

 ىلعو اهيلع اوبلكو اهودصقف ةيرزجلا روغتلا دصق ىلع هلتةممارجو لجر اهلأ هعم

 ميول] رفنف نيقرانايمىلإ ةيفيمرأ نم زهاقوهو ىحي نيىلع كلذغلبف نيلسملا برح

 لجر .4٠ وحن لتقف ةليلق ةعامج ىف

 عسم مهروددع ىف نيلجرلا لتقم مظعو مهتماع ىلع قش دادغب لهأ كلذ غاب ا

 نيملسملا رومأ ىلع ماليتساو لكوتملا لدق كارتألا نم مهعاظفتسا نم مهقحلام

 عوجر ريغ نه هفالختسا اويحأ نم مهفالختساو ءافللا نم اودارأ نم مهلتقو

 اودصق هيلإ امف زوحجني اوناك ابرواوراثة نيءدلس ار ومال رظن الو ةنايد ىلإ منو

 5 هباورفظي مل مهنكلل وىضوفلا نع مهدعبي و مهلعأ رب ديادئاقا ءدجو ولهذه مهترو# نه

 اود>تفوةيرك اشااءانبآلا مهل] تمضناو ريفتلا ءخارصلاب دادذيب ةماعلا تعمتجا

 !مماسو دادغب لهأ نم راسيلا لهأج نأ مث اهيف نماوج رخأو نوجسلا باوبأ

 تلبقأو مورلاب رحل روغثلاىل] ضوونلل فخ نماووقف مهلاومأ نم ةريثكالاوءأ

 اعهالةفيلخلاو كلذ لك دصقلا اذهلامه ريغو سرافو لبجلاىحاوت نم ةماعلا مهيلإ

 ٠ ايش ةماعلا ةكرح دي مو اركسع اذ ةجوي ملف نيءلسملا روغث نع هيو وه
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 نآلةيالولا هل متت ملف رصتتنملا دعب هدهع ىلو هلعج لكوتملا هوبأ ناكو 0م ةنسدلو

 هاخأو وه هسيح رصتنملا دعب نيعتسملا ىلو الو هسفن ملخي نأ ىلع هنغرأ رصتنلا

 ةحيبق اهعما دلو مأ هعأو ديشرلا ني مصتنملا نب لكوتملا نب زثدملا هتاديعوبأ وه

 دعب رمألا هل مثو عيوبو نتعملا جرخأو نيعتسملا داوق نيب ةنتفلا تناكىتح ديؤملا

 ىلإ ايلا. لزي لو ( مه5 ةنس رباني مه ) مو» ةنس مرع مدار ىف نيعتسلا علخ

 ةدم تنأكف ( م3 ةنس ةيأوإ ه١ ) موو ةنس بجسر نم نيقب ثالثل عاتنأ

 . امري مد ريشأ ةندو تاوثس ثالث نيعتسملا علخ دعب هتنالخ

 زنعنا ءارزو

 ناك دقو 'هسفن ةفالخلا ىمأ طاط#ال نأش رييك دهعلا !ذه ىف ةرازولل نكي مل

 هيصتم في مه.مدقمو كارتالا ابك جاحت م وقي نأ هنكمأنف لاومأ باتكا افعل

 . ليعافألا هب تلءعفو لزع الإو

 بدأالو ملع هل نكي ل .فاكسإلا دوم نب رفعج .لضفلا وبأ رثعللا ءارزو لوأ

 زقعملاةبغر ريغ ىلع هترازو تاكو اراطمااو بها وما, بولقاا ليمتسي ناكهنكلو

 كاذلجأ نم لزعفةنتف كلذ بيسي تراثف نقي رذهيفكارتآلاناكوهه رك ناك هنآل

 بدبس لزع ىتح اليلق الإ ثكع ملو هاشناخرف نب ىسيع هدعب ةرازولا ىلوتو

 ناكو 3 قذاح بتاك وهو ىرابنالا ليمئارسإ نب دمحأ هدعب ىلوف ىلو آلا ةنتف

 مههةنس ىلإًاريزو ثكسف ةفالخلا لي نأ لبق هرومأهلىل وت: ناك هناآل هيل إ ليي زتعملا

 ةيفيكلا ةلودلا لاوحأ ىف داسفلا غابمو ةفياخلا ن'طلسهيلإ راصامر دق ع لدياعو

 ٠ هعم نيذلا باتكلاو وه ةرازولا نع ليئارسإ نب دمحأ اه. لزرع ىتلا

 سيا نينمؤا؟ ريمأاب هل لافو زتءملا ىلع كارتالا مدقم فيصو ن:ملاص لخد

 ايندلا لاومأب هباصأو ليئارسإننا بهذدقولاءلاملا تيب ىف الو ءاطع كارتألل

 ةرضح مالكلا ناعجارئيالازب مم ىصاعلا ناب ىصاعاي ليئارسإ نب دمحأ هل لاقف

 ءاملا ههجو ىلع شرف درحلاو ظ.فلا ةدش نم هيلع ايشغم حااص طقم ىت> ةفيلخلا



 "م ةيسابعلا ةلودلا

 اولخدو مهفويس اوطرتخاو ةدحاو ةحيصاوحاصف بابلاىلع مو هياصأ كلذغلبو

 دمحأ فيصونب لطاص ذخأو مهكرتو لخد زتعملا كلذ ىأر ادلف نيتلصم رتعملا لع

 مهارإ نب ىسديع عونابأو رتعملاءأ ةحيبق بتاك دل نىنسحلاو ريزولا ليئا رس نبا

 ىتاك هنإف دمحأ ىل به مهلمحي نأ لبق ملاصل زتعملا لاقف لاملاب مملاطو مديقف

 امإ هل لوقت ليئارسإ نبا ىف زتعملا م: هيلإ تئعبو اص كلذ لعفي مف ىنابر دقو

 ىلعليلد اذهو . اًديش كاذ الو اذهدفي ملف . هيف كيلإ تيكرام] و زيعملا لإ هئامح

 دو نب رفعج ىلإ ثعبف ةعنش آلا اص دازو ةفالخلا سصأ ىف مظع طاطخما

 . هفنأ مغر ةرازولا هال مو هل لمعي نأ رتعملا هركىذلا ىفاكسإلا

 دادغي نيب ناو رهتلا ىحاوت :هم ةيرقدوم ن رفعج ابل]ىمتني ىذلا فاكسإو

 ًاضيأ ناو رهاب ىلفسلا فاك إ كانهوايلع"ا فاكس ]ىهوق كلا بئاجلانهطساوو

 زقيعملأ لهيع 2 نويولعأ'

 رشامأا مامإلا وهواضرلا ىلع نيداوجلا دمحم نب ىداهلا ىلع تام زتعملا دهع ىف

 م ىيداملا رهو ركسملا نسا هلأ ةدعإ ةميشلا ىل ود ةيعاهإلا ةعيبشأا' 2 ا نم

 ركسعلاب كاذ ذإى عدق تناكى تا !ساسب هتماتإل ىركسعلاب بقل امنإو مهت6] نم

 ديز نب نسحلاد, ىلع ناتسريط دالمب ةلود مغ تدجو دق اوناكف ةيديزلاامأ

 كنز ا نسحدلل ةرعدلاب ةفوكلاو دادي َْق نييملاطلا نو ةءاوح مهما كوب مدقت 6

 ملوهيلإ اولمخلاسماسإ هيل] مهلمح ناعما سأت نسحلا نم بتسك مهضعإ عم تدجوو

 5 مع نقثو امهر ركع مف زاءملا ض رعد

 كارتآلاو شيجلا لاح

 ناطاسلا بامصأ مهف نوكنام رشؤع كارثآألاو دنجلا لاوحأو رثدملا فلختسا

 هدح دنع مهتم الك فق: مهيدبأ قوذ دب ال نال نوفلتنع مهنيب ايف مو ذوفنلاو

 اذكهو انيح سئاسدلاو ةايحلا لامعإو انيح مهناج ةاعارم الإ ةفراخلل ةليح الو
 + هاذا لعةردق لو ةاظلش بلم قم لك لقت

 انكارثألا داوةريكأ امهواغل وفيصو مسا طاقسأب بتسك رثمملاةفالخل وأ ىف
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 صضاط نبهشأديع نيدمحم ىلإ السم باتكلا !ذهناكو نيعتسملاامبتدعاسم نمناك

 هيلعمزعام ريمآلا اهيأ انغابالاو دمحم ىلإ !ءاخل اغبوافيصو كلذغلبف دادغب ريمأ

 انولتقينأ اودارأول هللاوذيلع انوقراف اماوفلاخو اوردغدق موقلاواتاتق نمموقلا

 ازرتو نالجرلا بهذف كلذ نه ءىثب ملعي مل هنأ هللاب دمحم محل فاخ اوردقام

 سمآلا هولأسو زتمملا دنعكارتآلا عمتجا مث امهنع هاضرأن م زتعمل ادنع اخ رلكتو

 دادغي نم ابهذف امهنءاضرلاب اممل] بتكفاتاسيئرراناريبك امه اولاقوامهراضحإب

 ىلإ زءملا اهدر و ليئارسإ نب دم-أزتعملا ريز ءامطزتم ىفامهترايزأ بهذف !ساسملا
 . امهعايض امهفإ تدرو كارتآلا حاحلا ىلع ءاقب هفنأ مغر امهتارم

 كارتآلا عنطصاا# مصتعملا .ءنطص!نم هوقيراغملا ةمهااشيجلا رصاتع نمناك

 ىلإ مهضعب عمتجاف كلذ مءاسف ولعلاو ذوفنلا نم كارتآلا هيلعام ةبراغملا ىأر

 نقولا مهوكا ربآلال] اوءاجو مهتم ديعس نيرصنو دشارنب دمحم عم ضن

 نوءعلختو ةفيلخ نولتقت موي لك ىف مهل اولاقو هنم م وجرخأو هياع مثوباغَف !سماس

 ًاريزو ناكىذلا هامناخرف نب ىسيع ىلع اوبثو دق 'وناكو ًآريزو نواتكتو رخآ

 . هءاود اوذخأ٠ ب ذلا. هولواتتذ ليئارسإ نب دمحأ لبق دتمالل

 اودخأ لاملا تيب نع مرياغو قس جلا نم كارئالا ةيراغملا تجرخأ املد

 مه أوقالتف مهكعش ارو كارتالا عمتجاف اهنوبكري_ كارثالا ناكاع ةباد نيسمخ

 ةبراغلل وداةناوكارثآألا تةعضفةي رك اشلا و ءاذوغلا ةبراغملا نيعيناكو ةبراذملاو

 عضوم زك ىف ذوو اًديث !وثدحالأ ىلع نيةيرفلانيب دحاولادبع نب رفعج حاصأف

 كلذىلع اوثكفرخالا قيرفلا نم رخآ هيف نوكي نيقيرفلا دحأ لبق نم لجر هيف

 اهبيلع عمتجا نيذالا ديعس نب رصنو دشار نب دمحم ىلع كارثاألا لاتحا م“ ةدم

 كارتالاداوقرابكدحأ كابكياب كلذ ىلوتىذلاو امهولتةفاموم اورفظ ىت>ةبراغملا

 . كارثآلا ىلإ ذوفنلا داعو اًئءيش كلذ ىف رّعملا لعشي مو

 ةعبراأل مهقا زرأ اوءلطو ةينسو رشآلاو ةنغارفلاوكا رألاب غش ؟ه»ع ةنسىفو

 نود. رثام مل لاقو فيصو مهملكف ىنارشلا اهسوفيصوو اب مهيلإ جر رهشأ

 ريمأ مأتسنف بهذ اغب مهلاقو لام اندنع لهو ايارث اوذخ لاقف انقازرأ اولاق

 فيسلاب هف رضف مهطحاإ هيلع بث وق مويديأف فريصو قد اهسووه ىنمو نيته والا



 نلن ةيسابعلا ةلودلا

 : رون: كارح ىلع هسأر اويصنو هيلع اوزهجأ مث نيكسب رخآ هأجوو نيتيرض

 نم ف.دصو ىلإ ناكام لعج نأالإ .لهعلا نم هل نكي مل زعملا كلذ ملعاملو

 فيصو مويك موي ءالؤهنم هل نوكي نأ نم اًمِب فاخ . ىبارشلا اغب ىلإ رومآلا
 هيلعىرحب نأ هفود كلذ هياع ىلأب زتءملاو دادغب ىلإ ريسملا ىلع رثعملا ضع راصق

 اناكو اغب نعافرحنم اخِب دعب مهمدقم وكارتآلا ريبك كابكياب ناكو . هفلس ىلع ىرجام

 هدعاس وهعوجكابكسياب عمجلاغب نم صاختاادبري كايكياب عمزتمملا ناكونب رجاهتم

 ىلع ةيراغملا تيثو دادغبب مث !مماسب هسأر بصنو هلتّف اب نم نكمت ىحرتمملا

 اوناكو دادخإب هيقب رهاط نب هللا ديع نب هللا ديبع عسبقتو راذلاب اهوقرحأف هتثج

 اياعلا ةملكلا تراصو اصخت ؟ه رحت هباصأو هدلو نم سيحل ابار اما] اوراص

 . كابكيابو فيصو نب ملاصل ةلودلا ىفو كارتالا ىف

 بولعلافاغلا ءال وه دعب :لرآلا : نيرمآل تابارطضالا نعةديعب دادغب تناك

 ةدايزديأو مزع وذ لجر وهو اهب رهاطنب هتادبع نيدمحم دوجو : ىتاثلاو « اهنع

 ناطيش نم فئاط اهسم دقن هلك كلذ عمو ةييطأ نه موُهلأ سفت ىف هلام ىلع

 عب نأ هب رهاط نبدمحم ىلإ بتنك زيعملانأ كلذو ؟ه؟ ةنسىف بارطضالا

 «مايدادغيب دب ربلا ىلاوىلإ ب كو دادغب دنج قازرأ اهنءىتلا عايضلا ضعب لالغ

 « رهاط نبأ ريمآلا لعب نأ نود كلذ لعفف داوقلا نم اهم نم ىلع هياتكأ رقي نأ

 ديربلا لاو رضح أف ربخلا هوريقت رهاط نبا ىلإ اوءاج داوقلا ىلع باتكلا ٌئرق ايلف

 ةيدادغبلا دونجلا تعمتجأ م * كلذىلع 0 ىلع ريغب اذهىلع كلام لاقو

 باوج هيلع درو ةفياخلا ٠ باك نأ مريخأت اهق'زرأ باطت رهاط نا باب ىلإ

 كسفنل ضورفلا تضرف تنك نإ دادي قازرأ ةلأسم هيضك ناك هل باتدك

 رهاط نبا ماطعأ  مهيف انل ةجاحالف انل تضرف تنكنإو مهقازرأ مهطعأف

 لوبطلاو مالعالا مهعمو مم ةنسس ناضمر ؟١ ىف اوعمتجا مث اتقو هب ميتكسام

 ىراوب نماتويي اونيوامهريغو ةيامثلاو ب رح بابىلع مخلاو براضملا اونرضو

 زتعملا ىلع !مماس كارتأ بخشي اك رهاط نبا ىلع بغشلل اودعتسا !ذكهو بصقلا

 دنج ىطعأو نيرهشا ماطعأو ناسارخ نم هعم نيمداقلا دتجلا رهاط نرا عمج

 . لاجرلاب هرادنحتو !رانيد لجارلاو ني رانيد مهنم سرافلا ءامدقلا دادغب



 ةيهالسإلا ممآلا سي رأت تارضا# اك

 داتعادق لجر وهوقفوملا نينادبعهل لاقي لجر مهاعو بغشلا لهأ عمتجا
 نضو مهتئافو مهقا زرأب بلطلا ىلع بغشلا لهأ ضح ناكىذلاوهو تاروثلا هذه
 دعب اومزع . نوباطيام اولاني ىتح هلام مينيعي نأو مريدي ًاسأر نوكي نأ مهل
 ىلإ اويهذف زتعملل ءاعدلا نم بيطخلا اوعنميف عماجلا ىلإ اورضحي نأ مهعامتجا

 . عماجلا ىلإ بهذي ملو ضرملاب للعتف كلذ هيلع اورظحو ماعإلا

 بورد نيقيرغلا نيب تناكف ناسرفلانم ةءامجىف هداوق رهاط نبا مهءلإهجو

 مهضحب ىثرو نييغشملاةعامج ماظن دسف مث_هاطنياداوق نربغشملااميف بلغ عئاقوو
 نب نادبع مهسيئر بلصو تابوقءلا دشأ اوبقوعو مهسوءر ىلع ضيقف مرئاس
 نماللا نهتناك امىل] دادغب لاو>أ تداعو بارطضالا :ذه ىبتنا كلذير قفوملا

 دادغب ريمأ رهاطنب هللادبع نبدمحر يمآلا قوت موو ةنس ةدعقلاىذ ١4 ىفو

 :  هتيصو ة*سن هذهو رهاطن هللادبع نب هللادييعهاخأ هترامإ ىلع فاختساو

 قوثوملا ىخأ نينم وم اريمأ ىلوه هللادبع نب هللا ديبع تفاختسا دقف دعبامأ د
 نم هيتأي نأ ىلإ نينمؤأا ريمأ ناطلس نم هلييس انأام دس هذخأو ىرثأ هئافتناب
 نأءمأو هتلاديبع بتنك هيدري امب هالوتت ايف رمتأو كلذ ملعاف هبسحب لمعيام هرمأ
 هرقأ دقو ؟ى ةنس ةدعقلا ىذ نه تلخ ةرشع ثالثل سيفا موي بتكو هللا ءاش

 «هئافو ةنس ىهو م. . ةئس ىلإ هللادمبع شاعو ةيالولا هذه ىلع نتعملا

 دقو هتايح ىلع هتيمأت اهنم هءلخ دنع اطورش نيعتسلل بتك زتءملا نأ انمدق

 ةرصبلا نإهل لق ةرصبلاب مقي نأىضتراو أآديدش اديكأت باتكلا اذه اودكأ

 صختأف ؟ ةفالخلا كرتوأ ًايوأ ىه نيعتسملا لاقف اهزنت نأ ترتخا فيكف ةيبو

 466 وحن ىفةرصبلا ىلإ ال طس او ىلإ ةصغحىأ نباولسيس نب رفظم نب دمحم عم نيعتسملا

 نامآلا باتكس لاري ملو زيعتسملا لق ىلع مزعفزتعملل ادب ةنسلا ىهتذت نأ ليقو ناس رفلأ نم

 هىدن نأ. نيعتسملا سي نأ ةرصبلا لءاع ىلإ بتكي نأ هرمأي رهاط نبا ىلإ لس رأف

 طساو نم نيءتسملا جرخأف ىرتلا نولوط نبا دمحأ وهو همالتسال رتعملا
 هيلستق لاوش نم نولخ ثالثل لوطاقلا هب ىفارذ ناضمر رهش نم تيشب تدل



 1 ةيسابعلا ةلودلا

 فات ةمممهلتق ةيفيكو نيعتسملا ةأيح ماتخ كلذ ى ناكو لماص نب ديعس ةهئم

 عولخملا سأراذهليةف نرطشلا بعلي وهو هسأرب ليق ايف زتعملا ىنأو ًاريثك اهف
 ديعس زاجأو هنفدي سمأ مث هيل رظنف هب اعدو هيعل نم غرف مث كل ائه هوعض لاف

 . ةرصبلاةنوعم ىلوومردفلأ نيسمخ ميلاص نبا

 مهاربإ هيخأ دوعل هبأي مل كلذك هلتقو نيعتسملا نامأ ةءاتكب رتدملا هبأي ماكو

 اهرصح :دادخ. ىلإ شيجلا داقىذلا وهو لكوتملا ندحأى أ هيخأ ةقباسل الو ديؤملا
 هسيحو ديحلا ةيالو نم لوألا علخ هنإف ةفالخلا شرع نم نيعتسملا طقسأ ىتح

 دمحأ نب ءالعأا ةيذيمرأ لماع نأ كلذ ببسو هيلع قيضو ىناثلا سيحو هتامأ مل

 هاشناخرقنبا ثعيف هرهأ ام محاصيل رانيد فال 1 ةسمخم ديما ميهارب] ىلإ ب

 ةيراغملا مهفلاخو هاشناخرف نباب كارتالا ديلا ىرغأف اهذخأف اهيل] ريزولا

 ديؤااديقوقسوجلافامهسيؤ دمحأ ىبأو ديؤألا هيوخأ ىلإ رتعملا ثعيف ةنتف تناكو

 مها بجر / ةعما موي قولا ةرالو نع هماخ م ةقيض ةرجح ىف هريصو

 هجارخ] نوديري كارتالا نأ زتعملا غاب ملخلاو قييضتااو سبحلا اذه دعبو

 ابأاوجرخنأاردارأ امنإ لاقو ركنأف هلأسف اهب نب ىسوم ىلإ لسرأف هنجس نم

 كاذ ىرغأت .الفدي وألا امأو تناك ىتلا برحلا ىف ناك هب مهسنالل لكوتملا نيا دحأ

 ناك ىلا ةرجحلا ىلإ دحأ وبأ لود>و رهاظ رثأ نود هوم ىلع لمعف هيخأب زئءملا

 ىلإ لز اودادغب ىلإ رمت ةرصبلا ىلإ مث طساو ىلإ معه ةئس هان مث ديؤملا اهف

 . هللا دنع نب رائيد رصق ىف ىئرشلا بناجلا

 زعم لا ملخ

 خيرات ىف لبق هانحضوأ ىذلا لكشلا لع باتكلا فيصونب حلاص ذخأ امل

 دونجلاتبهذفهعم نيذلادونجلا عماطمر هعماطم دياملالانم مثدنع دج ل ءارزولا

 همأ ىلإ زتعملا لس رأةفيصو ند حلاصكل لتقت ىتح انقازرأ انطعأهل اولاقو زتحملا ىلإ

 نأ تركنأو ائيشهياطعتنأتب أنمهيطعيل الام هيطعت نأ اهأسي ةلئاطلاق ورثلا تاذ

 ءىشب مهاحمسينأاعنتما دق همأو زتعملا نأ كارنالا دجو املو ءىثث اهدنع نوكي
 اوراسفزتعملاعلخ ىلع هب راغملار ةنغارفااو كارنالا ةلك تدحتا لاخ لاملا تيبو



 كابكياب ,فيصو نب حلاصاذإو موقلاحايصال] هعري مفبجر نم نيقب ثالثل هيلإ

 2 زيعملاهلزني ىذل!لزملا باب ىلع اوساخل حالسلا ىف هيلع اولخد دق اًعِب نب دمعو

 ةرشع ىنثا ىنافجأ دقو سمأءاودلا تذخأى نإ مهيا] ثعبف اذيلإ جرخأ هيلإ اودعب

 مكضعب ىلإ لخدياف هنم دبال ًارءأ ناكن إف فعضلا نم مالكاا ىلع ردفأالو ةرم

 سيبابدلاباب رضليقاكهولوانتوةرجحلاباب ىلإهلجرراورخل موقلا هيل لخدف ىنيلعيلف

 رادلا ف سمشلا ىف هوماقأو هيكسنم ىلع مالا راثآو عضاوم ىف قرخم ةصيقو جرخع

 ميفأ دق ىذلا عضوملا ةرارح نمةءاسدعب ةعأس همدق عقرب راصف رهلا ديدش تقوى

 هل بتك عاخ باتك ىلع ىضمب نأ زتعملا رمأ و رضأل ةاضقلا ىضاق ىلإ اوثعب مك هيف

 عتمو هي دعي نم ىلإ عقد علذلا دعب هنإ لاقيو . نورضاحلا هيلع دهشو ىضمأف

 اذكهو تام ىتح هوعنف رحبلا ءام نم ةوس- بلطف مايأ ةثالث بارشلاو ماعطلا

 ةفالخلا هذهىلع لوصحلل ًاريثك ىعس ىذلا سئايلا ةفيلخلا اذه ةايح تهتنا

 نهالو ةفيلخ نم زوجي الام هل نيمحازم مهمضوت نع صاللا ليذس ىف بكرو

 ةفالخلا هل أنهتل كلذ لكىناثلا هاخأ قئو هلتق مث هاخأ علخو نيعتسملا لتقف هقوس

 : كلذ ىفرصعلاءارعش ضعب لافو ةلودلا ف مكحتسملا داسفلا بيس دارأام لنب ملف

 عوجفم مجاف ريخ ىدناو عومدلا حفسإ ىلخيت ال نيع

 عيرس فتحب ىدرلا فكأ هتلانو قيفشلا حصاسنلا هتاخ

 عولسم نم هيدفأ هتعلش هياع نيقان كرتلا ركب

 عوزج ريغ قالخالا ميرك» وفلأف اروجو ادلظ هولتق

 عوضخلل ًارهظم هاقاتفار ديلا ةجمم هن ىشغي ناك

 عولطلا تقو هتأر انإ قرت الف نيكتست سمشلا ىرتو

 عيلخلا ليتفلا ىلع ىنولف فيسلا اريهرالو ًاثيج اوباهي مل

 ميطمو حماس نيب ام ملا اعلاورمالا ىلامكرتلا حبصأ

 عيرذ لأ مهيزجيس رسمالا كلام مف هللا ىرتو

 : ةديصق ىف رخآ لاقو

 اعياخ مانالا ديس تأر ذإ اعومدلا حست ىتلقم تحبصأ

 اعوبتم اهبات هارسأو ه المأ ناك ام هيلع ىسفن فه



 اميرص اليتق مههف ىوثتف مرج ريغ ىلع ًاينذ هومزلأ

 اعوضخ اودبأو ةلذ اورهظأ هيبأ معو همح ا وثو

 أعمج ثوكيالو ودع ىرزغي الو كلم حاصي اذهب أم

 نم هلبق فلس نم ناكو بهذلا ةياح بوكرلا رهظأ ةفيلخ لوأ زثعملا ناكو

 ةضفلا نم ةفيشملا ةلهلاب نوبكري ةيمأ ىت نم ةعامج كلذكو سابعلا ىن ءافلخ

 هعبتأ بهذلا ةيلحح زيعملا بكر الو مجالاو جورسلاو فويسلا خاختاو قطانملاو

 . كلذ لع ىف سانلا

 ىدتهملا 4

 ةيهور دلو مأ همأ و ديشرلا نب مهتعملا نب قااولا توره نب للاب ىدتهملا دمع وه

 ثالثل هسفن زتعملا ماخ نأ دعب ةفالخلاب هل عيوب ؟4 ةئس دلو « برقاحل لاقي

 عاش نأ ىلإ ةفيلخ لزيملو( مجو ةئس هيلوي ١ ) 56و ةنس بجر نم نيقب

 امايأو اربهش 1١١ هدم تناك 60 ةنع ةينوت (١7 ؟وح ةنس بجر 5 َّى

 بختنا فيك

 ناكدقو اذه ادماو رضحأف دادخ ىلإ اولسرأ نئعملا ماخ لع كارلا مزع ال

 قيرطلا ف ىلاوملا هاقاتفا ماس ىلإ ةليل و موي ىف هب ىتأف امف هلقتعاو اهيا! ءاغن زتعملا

 عمسي و زئعملا ىري ىتح اهلبقي نأ ىنأق ةنالخلا هيلع اوضرعف قسوجلا ىلإ لخدو

 هيلإ بثو دمح هار الف ليدتم هسأر ىلعو سندم صيق هيلعو زيعم لاب أف همالك

 سمأ زتعملا لاق سمآألا افهام ىخأ اي دمع هل لاقف ريرسلا ىلع ًاعيج اساجو هقئاعق

 لاحلا حلصيو هرمأ طسوتي نأ دمحم دارأف ؛ هل حلصأ الو هب موقأ الو هقيطأال

 ىف انأف دمع لاذ اذ ىب اوضري الو اهيف ىل ةجاحال زئملا لاقف كارتآلا نيبو هنيب

 مذاق هنع ههجو لرد هتعد نم لح ىف هلعج الذ لح ىف تنأ لاق كتعيب نم لح

 انمدقام هىهأ نم ناكو هما لإ ءهدرو هن رط>- نع

 ىدتهملاءارزو
 رزوتساو هلزع م“ ةلولق ةدم هترازو ىلع قاكسالا رفعج نب دومخ ىدتهملا قبأ
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 ةيمالسالا مهأآلا خي رات تارضاح و

 .ةيواعم دهع ذنم ةياتكسا ىف م دق تيب نع وهو ٠ ديعس نب بهو نب نأماس هدعب نم

 ةمدخ ىف بهو هوبأ ناكو كمرب لآ ةمدخ ىف ديعس هدج اكو ناش ىنأ نا

 هيف لئاقلا وهو لمس نب لضفلا نيتسايرلا ىذ ىلإ لوحت مث ىمربلا ىي نب رفعج

 ناهاس امأ.هدعب ليسن نسحلا هيتكشسا مث ؟ هسقئهمبت فيكب هو هعم نأ تبحي

 ىدعهلل ةرازولا ىلوو سانشآل مث خاتيإل مث ةنس ١4 هرمعو نومألل بتكف
 نمو تايزلا كلما ديع نب دمحم بتكي بهو نب نسحلا هوخأ ناكو دمتعمللو

 : بهو زب ناملس ىف مام وبأ هلاقام حدملا فيرظ

 بيدأ لك ب عشو ىعش وهف بهو لآ هب متتك بءش لك

 بوا_ةلاك كري.غل ىلقو ى رجلا ديكلاك مل ىلف نإ

 :ىرتحبلا هيف لاقو
 نالعإ وهو ىنغ رك هيرت اهعبتي مرزحلاو هءارآ نأك

 ناظقي باقلاف هنيع مت نإو هولكي بقلاف هنيع نع باغام

 جردلا ىف ةباتكو ايدأو الضف اهئاسؤرو ايندلا باتك دحأ نابلس ناكو

 علخ نأ ىلإ ىدتهللاريزو رهتساو مهتمىأرلاىوذو ىلاعلا ءالقع دحأو روتسدلاو

 سايعلا ىأ عم تلخد لاق قرشملا ناريد دلقتي ناكو ىتاطقابلا هللا دبع ثدح

 ريزولا هيأ] لخدي ناكو هريزو بهو نب ناماس ناكو ىدتهملا ىلإ ةباوث نبا
 لاسعالا ىف مهبلإ مقويف هترضحب نول. عيف باتكلاو لامعلاو نيواودلا باحصأو
 دعب نام اسذخأف ءاملعلا نم ةعاج ىلإ ةفلتخم بهكةرشع هنع بتككنأ ناجاس صأق

 تاخدو اب الخدف نواعتت مهةىنمانهذ ّدحأ مويلا تنأهللاق مثةبإوث مني سايعلا ىأ

 بتكلاايتكف رخأ فاصنأ ةسخ سايعلا وبأو فاصنأ ةسمخ نايلس دخأو امهعم

 بتك امامهنم دحاو لك لكأ دقو ةخسن ىلإ اههدحأ جاتتحا ام ناملس اهب ىعأ ىتا
 .اهأرق دقو هل لاقف ىدتوملا ىدب نيد بتكما ناملس عضو مث هظرقو هنسدحتساف هبحاص هب

 الماعىلواذإ ناماس ناكو لجو لاو لجعملاالول تنل جرلا معنو ناملساي تنسحأ
 .لوقاذهنينم ملا ريمأا هللاقف هلمع لقي نأ ىلإ الام هل لجأو الجعم الام هنم ذخأ

  ناكنإو هلوقي نم كلثم سيلف الطاب ناك ناف الطاب رأ اقح نوكي نأ نم ولخب ال

 للصيام ضعد ىلع ىلادع نه ىمهاس نم رضي اف ةظرفحم لرصالا نأ تءلع دقو ادح



 ا ةيسايعلا ةلودلا

 سأب الفاذكم ناكاذإ لاقف . لاومالل صقتالو ةيعرلا فيت ريغ نم ربنم مهيلإ

 قايب هدي لقتعملا فورصملا نالف ةعيض ضبقي لماعلا نالف ىلإ ب تكا .! لاق مث
 كمدخ نينمؤملا ريمأاب انلك ةباوث نب سايعلا ونبأ هل لاقف ةرداصملا نه هيلعام
 صأتام ىضمتفأ ككامديأو كاضرأ ايف عاسو كليحف بطاح انلكو كؤايلوأو
 كلا نيتم ملا ريمأاب لاقف دحأاب قلاب لق لب لاق قحلاب لوقن مأ تليخام ىلع هب

 لجرلل تدهش دقف لاق ال لاق كشلاب نيقيلا ليزأ نأ ىرتفأ كش ةرداصملاو يقي

 احاص ةرداصمل!لعجتفال مأ كناخ لهو هنيب ب كنيب مف كش نع هترداصر كلملاب

 هفيك نكلو تقدص هل لاقف كشلاب نيقيلا تلزأ دقف اهب هتعيض تضرق اذإف

 قزتري مهلكو كلابعأ ىلع لامع نم كل دبال تنأ هل لاقف لاملا ىلإ لوصولا
 نيهجولا نيذه فرصيلك لامع دحأ هلعجاف هلزنم ىلإ هقزرو هقفر زو>-نف قفتريو

 ناماسرمأف كلام كيلإدوءيو هتعيضو هسفنب صلختيفهولماعم هفعسيو هيلعام ىلإ

 ١ . كلذ لعفي نأ بهو نبأ

 قافترالا لياحت نم كاذ ذإ لامعلا هيلع ناكام ني.نل ةياكملا هذه انقس دقو
 اذهاموةوشر الإ لماعلاقافترا سيلوهزاوج ىلعةفيالا ىدي نيب ناهربلا ةماقإو

 هارنكلذ عمو ةوشر وه سيلأ هريزو ىلع ىدتهملا ظحال ىذلا لجؤملاو لجعملا

 لطامب بيش قحوهف ةباوثنبا لوق كل ذكوهيفررضال هنأب هتفيلح عنقأو هإ جتحأ
 ٠ قحلا هيشأ لطابو

 : ىدتهملا تافص

 باويأ ةعيرأ اهةبق ثوهعفر بحو ملظلاو ركي سابعلا باص نمىدتهملا ناك

 نع ىبتو فورعملاب ىعأو ملاظملل صاخلاو ماعال اهيف سلجو ملاظملا ةبق اهامسو

 دج. ىلا ىل]ةعمج لك رضحت ناكولدعاارهظأو نايقلا نع ىهنو بارشلا مرحو ركتملا

 ةلودلا نأ الإ هب اوسأت دنجلا نأ ىتح فدقتو ةنايد هيف ناكو مب مؤيو عماجلا

 هتدابعةرثكو هحالص ىفىدتهملا لئماهيف اهحلصيال ىلا ةجردلا ىلإ تلصو تقاك

 برح ىلوتتى لا دونجلل ًادئاقو ىرلا ىلع ًاريمأ اغب نب ىمومناك هتفالخ هدب ىف

 كرت ىدتهم ا ةعيبو زتءم اب فيصو نب حلاص لعفأم هءلب الف ىلاطلا ديز ن نسحلا



 ةيمالسإلا ممالا خب رات تارضاحم كلب

 ءاقيلاام.هيل] باطي ةريثك ابنك هيلإ ةفياخلا بتكسف !ساس ادي سم لبقأورغثلا كلذ

 حلاص ناكو عطي ملف مشاه ىف نم السر كلذ ىف هيلإ لفوأ مل لعفي ملف هعضومب

 ةيصعملا ىلإ هيسني و رغثلا نع هفارصن !مظعي ناكف ىسوهةدوع ف ؤخاتي فيصو نا

 ىلع ىسوه دونج تاخدوةئم قتخاف اص لعاشنح ١ صاس ىدوع مدق .نالخلاو

 دب رتام ىدول لاق مركسءىلإ هواح .هسلج نهووءاةأفملاظملل سلاجوهو ىدتهملا

 هيلءاوذخأرمث ًاريخ ىسوم هيلع درف اماظع ًاسمأآب كرت كنإذ هفخو هللا قئا كيو

 بو ةنس مرح ,؟ ىف ةعيبل هل اودّدِخ زعفف مهيلع احلا ص“ىلامب الآ قيئاوملا  دوهعلا
 - ومبادصأ ناكو هل ,وط بوطخدعي فيصو ن ملاص لتق رفص نم ندب ناكلو

 اهوقلأاءأت راو.ةكسف ةماعلا ف ربا رشه افهعلخ اودارأيهت افخم ىدتهملا !رمهلا دق

 رشعمأي محرلا نحرلا هللا مس ) عاقرلا هذه صن و تاقرطلا ىفو عماجلا دجسملا ىف

 لعهرصتي نأ باطخلا نت رمعل ىهاضا اضرلا !دعلا مك_ةفيلخل هللا اوعدا نيدلسملا

 دق ىلاوأأ نإف هئاكي ما هذه ىلعو هيلع ةمعنأأ م م هللأظ ةنؤم هيقكو هٌّودع

 نمةشامتحر نالفوذالف كلذت ريدملاو ماي أذنه بذعي وهر هسفن عا نأ هوذخأ

 اوفاخ كا الا كلذ غاب اذف (ملسو هيلع هللا لص دمت ىلع لصو اعدو ةينلا صاخأ

 كلذ عه اوكشو هن ءدمءاد نولدمب ميتا هن «رباع ى توما ىلإ اولمرأف ةماعلا ة ةرون

 تفحجأ دقَتلا داوق 1! تاعاطقإلا نء رأص اهو مهق'زرأ 57 مطاح ءوس

 عهةميدقلاموسرلا نم تادايزلا ١ نواعملا نم مهلا ريكا راص امو جارخخاو عايضلاب»

 ىوكشلاه ذه , . جارخلالا ومن مار يثك اوقرغتسا دق نيذلا .الخدلاو ءاسفلا قازرأ

 نع ةرايعامآل ام عفتتي ايوقةئماخ تدجوول ديدج بالقنا ءدب ةقيفلا ىف تناك

 تبر اهحالصإ ىلإ اوتفتلي مل ةريثك اعايض اومطقأ نيذلا مهداوق ىلع دنجلا ريغت

 دنجلا ةجاح هبدسيام ةفيلخلا دنع نكي مل ىتح جارخلا ناص#ن ىلإ كلذ ىدأو

 اوركذام هياع رعي هنأ مريخأو مهتءاط نم هرو رس ركذي ىدتهملا مهيلإ بتك

 تاءعاطقإلا مأى رظنيس هنأو ةلخلا هذه مهنع حفر امهيدل سيل نكسلو مهتج اح نم

 : وهو نويلطيام نينيبم باتكلا هيلع اوداعأف . ن وبام ىلع امذ ريسيو

 ضرتعم هياع ضرتعي الو ماعلاو صاخلا ىفنينمؤألا ريمأ ىلإ روءالادرتن' )00(

 لك ىلع نوكي نأ وهو نيعتسلا مايأ هيلع ناكام ىلإ مهعوسر درت نأ(؟)



 11 كورا ةيسامعلا ةلودلا

 دئاق ةثام لك ىلعو ةغءاخ نيسمخ لكى بعو مهنم فيرع ةعسلا

 اهريغ الو ةلامق ىف ىلوء لخدي الأ هيف

 لزب ملام ىلع نيرهش لك ءاطعلا مهل عضوي نأ 6

 ءاش نم عفري و ءاش نم ديزي نينم ثا ا ريمأ نوكسي نأو تاءاطقإلا لطبت نأ (ه)

 نإهنأ و مهجناوح ىضقت ىتح نيئمؤملا ريمأ باب ىلإ نوريصبس. مهأ !امركذو
 هسأر اوذ-خأو رومالا نم ءىث ىف نينمؤملا ريمأ ىلع نيرتعا ادحأ نأ مئغاب

 ادلقمو كابكسابو اغب نب ىسوم هب اولتق ةرعش نينم وم اريمأ سأر نم طقس نإو

 . مريغو ايلا و روجأيو
 هطفم أعقوم ىدتهملا بل] ممامأ كلذل ةنالخلا ةحاصم ىف اهلك بلاطملا هذهو

 لطرااك دير ميكاب نع اذعا هناك لس وفاما راسم 2لإ هاب
 . مهبل] نورذتعي ءاسؤرلا ءالؤه

 مهتايلطب تاعيقوت سمخ ةفياخلا جرخي ىتح ىضرنال نولوقي باتكلا اوداعأف

 ممرومأبهنيب_ مهني رفسيل مهريغ وأ هتوخ] دحأ ىلإ شيجلا نينه ومما ريمأ ريصي م

 اوبتكو لاومالا نم مهدنعام ىلع ءاسؤرلا بساحينأو ىلاوملا نم الجر نوكي الو

 ذخأ وأ ةكوش هتكاش نإ هنأ مربخأو ىدتوملا ىلإ هب اوبتكأم لثمب داوقلا ىلإ

 ش . اعيج مهسوءر اوذحأ ةرعش هذم

 ىلا سنا تاءيقوتلا مهل عفدو هنوديريام لكب مغ بتك ىدهملا مهباتك ءاج املف

 مهيب ناك تاعيةوتلاو بتك-ا! مهتاصوايلف اغب نب ىموم مذ بتك كلذكو اهويللع

 انياع رفوبو نينمؤملا ريمأ هللا ردي نأ ديرن نولوقي ةفئاطف ريثك جرهد فالتخأ

 انياع ىلوي ىتح ىضرنال نولوقي ةفئاطو  اذع اهريخأتب انكله دق انإف انقازرأ

 انم ًادحأديرئالو !ماسب رخآو خركلابدحاو نوكيفهتوخإدح أن ينم ملا ريمأ

 نع مهأسي ىدتهملا مهيلإ لسرأف . ًايفاشأباوج ىدتهمللا وبتكب مواسأر انيلع نوكي

 . عامتجالا ىلإ اوداع مث اوقرفتف مهتابلط تبيجأ نأ دعب مهعاتتجا بيس

 مف كارثالا داوقلا ةدايس نم ىدتهملا صالل3ل اصرف لاوحالا هذه لك تناك

 ةليحلا لاعتسا دارأ هنأ رهظيو دونجلا عم هنطانوو ءاس ٌورلا عم هرهاظ ناك لب لعفي

 حلقمو كابكياب وأب نب ىسرم هيفو ىجراخ ةبراحل ادنج دغنأف مهتم صالخلا ىف



 ةيمالسالا ممآلا خي رات تارضاحم ١و4

 هسفن ىلإ ىسوم عم ىذلا ركسعلا مضي نأ ءرمأي كابكياب ىلإ ىدتهملا بتكف

 باتكلا لصو املف  احلفمو ىموم لتقي نأو شيجلا ريمأ وه نوكي نأو

 ريب دتوه امنإو اذم حرفأ تسل ىتإ هل لاقو هايإ هارأرىموم ىلإ بهذ كايكياب

 ريصت نأ ىرأ لاق ىرت اف هلثم ادغ ىن لعف ءىش مويلا كب لعف اذإو اعيمج ائيلع
 كايتياب ردقف هلق قريدت مث كيل نئمطي هناف هتعاط ىف كتأ هل رهظتو !ساس ىلإ

 احافمو ىسوم لتقي ملثيخ هتفااخع نميضغلا ىدتهملا رهظأت ىدتهملا ىلع لخدف

 هعمنيذلا دخلا ىأر او هحالسذخأو هدنع ىدتهملا هسيتحاف كابكياب هيلإ رذتعاف

 ىلع نيماص راشتسا كلذ ىدتهملا ىأر ايلف قسوجلاب اوطاحأو اوشاج مهن هتبيغ

 ىدتهملامأف ملم ىنأب روصنملاهلعفام لعفينأ هياعراشأف روصنملا ن بوقعب نبا

 مهعر ملف مهخالس قسوجلاب نوفيطم كارثآلاو هنع برضفق كايكياب قتعيرضد

 اودمتساواوب رطضأاه وأ ر امل مهيلإ اهيعرب ىدتهملا م أ مه-دأ نيب كايكياب سأرالإ

 ناقي را رصفنام“ لتقلا مهنيب رثكو ةياسورشالاوةبراغملاو ةنغارغلا مهتب راف لاتقل

 قو ىدتهملا جرخو فال ] ةرشع ءاهز مبنم ءاجو مبسفنأ اووقف كارتألابهذو

 ىدتهمل أعم نيذلا كارتالالام موقلا رحقلا املف هترصن ىلإ سائلا وعدي فدصم هقنع

 كارتالا مبيلع تلمخل ةماعلا نم فخ نمو ةنغارفلاو ةبراغملا ف قيومهتاوخإ ىلإ

 رشعماي ل وقي رهو روهشم هدي ىف فيسلاوىدتهملا مهعم نيم زبنم اورهف ةديدش ةلاح

 بحاصليمجنب دحأ اهيفو دادري نب دمت راد ىلإراص ىتح: مكتفيلخا ورصنأ سانلا

 هولح و هءاعاوضيقو هيلإ اراؤيربخ كارتالا ملعف هةحالس عضوو اهلض دف ةطرشلا

 مث هاقت علخ ىأ ال هوعلخ مث مهد ةنس بجر )4 ىف كلذو اناهم هراد ىلإ

 : ١6 ةنس بجر نم تيه ةليل ةريشع ىنثال تام

 دمتعملا -هإ

 دلو نايتف اهمساةيفوك دل ء مأ همأو مصتعملانب لكوتملا نبهللاىلع دمتعملا دحأ ره

 تيق. ةليآ ةرشع عبرأل ءاثالثلاموب قباس دهعريغنم ةفالخلاب هل عيوبو ؟عو ةنس

 نيتثالا ليل ىفوت ىح ةفيلخ لزي ملو ( ميال. هينوي )5 ) 005 ةنس بجر نم

 تناكف ( موو ةنس ربوتكأ )0 ) ؟ولو ةئس بجر نم تيقب ةليأ ةرشع ىدحالا
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 ىوتملا نمحرلا دبع نب دمت سادنألا ىف هرصاعي ناكو مايأ ةثالثو ةئس مس هدم

 62 2 م06 )دم هللا دعم“ ( ماه - ما/اع) دم نب رذنملا هنبا م بايع ةدلسم

 مث م51 ةنس ىفوتملا بلغألا نب دمحأ نب دمع ةبلاغألا نم ةياقسو ةيقيرفإ ىفو

 مرو ةنس ىفوتملا يهاري] هوخأآ

 (785 - 740 ) ميهأربإ نب دمع نب مهاربإ دمزب دايز لآ نم نقلا ىفو

 (ا/5 - ؟69) رفعي نيد ءاعنصب ىلاوحلال | نم ندهيلا فو
 (,ه4 - ؟4م) رهاط نب للا دبعزب رهاط نب دمع رهاط لآ نم ناسارخ ىفو

 . ناسارخب ةيرهاطلا ءارمالا رخآ وهو

 ديز بدم هوخأ م“ ( م7.-ه.) دز نب نسحلا ناتس ربط ىف هرصاعتو

 .( ماله - رام )

 مث (مه1-مك1/) ىلقصلا ليسب كلملا ةينيطتطسقلاب مورلا دالب ىف هرصاعيو

 )4885-411١( ٠ فوسايفلاب بقامللا سداعلا نوال

 بقاملاقاثلازيولم( مابا ١ ) علصالاب بقلملا لراش سن رف ىف هرصاديو

 م6 ةنس ىلإ نامولراك مث مه» ةنس ىلإ ثلاثا زيول مث موبو ةنس ىلإ مانقلاب
 ىذلانودوأماضيأ ايناملار وط! ربما ناكو مهوب ةنس ىلإ ظءاغلاب بقاملا لراش مش

 .مؤ1 ةنس فوت

 ةيلخادلا لاورخألاا

 نينمؤأا ريمأ ةوخإ دحأ شيجلا سعأ ىلوتي نأ ك'رثآلا تابلط ةجيتن تناك
 هاضأ دمتعملا ىلو نأ ةسفاملاو فالخلا نم ميني ناك امل مهنم دحأ مهسأري الآو.

 ةفوكلاامهإ/ةنسرفص ىف هالوذ تايالولاو شيجلا ىمأ لكوتملا نب ةحلط دمحأ اء١

 هاوسلاو دادغب ةنسلا هذه نم ناضمر ىف هالو مث نملاو نيمرحلاو كه قيرطو

 ىلءهل دقع ؟هم ةنس لوآلا عيبر ىفو . سرافو زاوهآلاو ةرصبلاو ةلجد روكو.

 تراصوةفيلخالال دحأ ىنأل ىلعفلا ناطاسلا راصف مصاوعلاو ني رسنقو رضم رايد
 ةماعلا اوحآلا نسح امم كلذ ناكف مهدارقو كارلا ىلع امادلا ىه دمحأ ىنأ ةاك

 نم ءىث هل كرتي مل هنآل هسفن دمتعملا لاو-أ تءاس تناك نإو نيسحتلا ضعإ'
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 . لاقف اهدجب لف رانيد ةئاهلث ىلإ ناي > آلا ضعب ىف جاتحا هنأ ىح فرصتلا

 ع اهنتع لقام ىرب ىلثم نأ بئاجعلا نم سيلأ

 هيدن ىقءىّت كأ* نم 79 اعيمج ايتدلا همسأاب كيوتو

 هيلإ ىب ام ضدب عنو ارط لارمآلا لمحت هسيلإ

 ناطاسااو باغلل ةيعوقتب اةةهرع بحاص الس رلكوتملا نب قفوملا دمحأ وبأ ناك

 لامج] ركذت نأ دعي اهصتقتسو دمتعملا دهم ىف ماسجلا ثداوحلا تمت هي ىلعو

 . هدهعلةرازولا

 ةبطخلا الإ هل نكي مل دمتعملا نآل قفوملا دمحأ وبأ وه ءارزولا ىلوب ىذلا ناك

 00 رهف كلذ ادع امو مسالاو ةكسلاو

 ارزو ناكذإ ا نب ىمح نب هللا ديبع ءارزولا لوأ ناك

 نعت ةا لال ما ع -!و امنم لصاتو اههرك ةرازولا هيلع تضرع الو ,كوتنلل

 اوءألل اطءاض 00 اناعرلا لاوحأب ًاريبخ هللا ديمع ناكو ءابإلا كلذ دعب

 هياعىلصر ناديأ] ىت هاد نع هطوقس تام ثيح مس ةئلس ىلإ اريذو لزي مو

 3 هتزانج ف ىشنمو لكوتملا نا دحأ وبأ

 ةرازو هل تعمتجاف نفوملا دحأ ىنآل ابتاك ناكو دلذغ نب نسسحلا هدعب رزوتسا

 هل ناك اولاق ايندلا بات.ك دحأ ناك ,د نم هلصأر . قفوملا ةياتدكو دمتعملا

 لك ماني الف اه راتب امتالومعو ةكلامملا لاوعأ لوصأ هيف هديب هلمعي ريغص رتفو

 نمباجأهنم ناكءىش ىأ نع دغلا ىف لمس ول ثيحي هيف ام ققحتيو هأرقي ىتح ةليل

 نإف اريثك د متعملا ةرازوف تكي لو . روتسد ةهج| م الو فقون ريش هرطاخ

 مودقل كلذ و هنم بي ىلإ مدع ةنس ةدعفلا ىذ وو نم اموب ١5 ىلع ديزت ال هندم

 دادغب ىلإ برهف هعم قافو ىلع نكي مل هنإف كارتالا داوق رابك دحأ اب نب ىموم
 . هروضح بقع

 أائمدق دقو ىدتهلل ارز : ناك ىذلا وهو بهو نب ناجلس ءدعب ةرازولا ىلو

 كلذ لبق هل راك ام ىلإ قفوملادمحأ ىنأ ةياتكن املس نب أ ديع ىلوو هتيبو هتفص

 . اه نب ىءوم ةءانك نم

 ةيلف ةم. .اخلا قي ثيحارم اسيل دادغب نم بهو نب ناماس جرخ ؟«.6 ةئس قو



 واب ةيسابعلا ةلودلا

 مهارب ]وبه وهيلبا.ىز'دروراد بهتت اوهديق وهدحو دمّتسملا هيلع بضغ اهم راص

 قفوملا كلذب ملع اف ةدعقلاىذ نم نيقب ثالثل دلخم نب نسسملا ةرازولا ىلإ داعأو
 ل]دمّعا | لوحت !رمعاس نم برق امل نامنس نب هللا دبع هعمو دادغب نم صخش

 لسرلا تفاتخاو تيما ةزي رج همك نمو دعا وأ لوئواو رك قرفلا بتاج

 ةلجد ىفةةارح ىلإ دمتعملا راص ةجحلا يذ نم نولخ مايأ دعب ناكاملو . امهنيب

 قوداوقلا نءهعم نم ىلعو هينع دمتعملا مق لالز ىف دحأ وأ هرخأ هلآإ راصو

 بهو نب ناملس قاطأ و قامو ع لك دل ادنج ىلإ دحأ ى أ دنج رع ةجحلا ىذ نم نماث

 بك وداز ريش نباص نبدمحأ و دلع نب نسحلا برهو قسوولا ىلإ دمتعملا عجرو
 . امهايسأ لاومأو (هاومأ ضيق ىف

 مم ةنسهياع بضغ هناف بهو نب ناملس نع اليوط دحأ ىأ اضر مدي لو

 تيهتاودمحأى أراد مهابسأ نم ةدع, اسيخ هللا دبع هبا سيحو هسدح ىعأو

 امهعارض ضيقب مأوهلادبعهنباو ناملس ىراد ظفح لكو د هيابسأ نع ةدع رود

 هنباو ناماس حلوص مث نايلس نب دمحأ الخ (هعايضو اهمايسأ لاومأو امهلاومأو

 . ارحأ نع (هيل] لصي عضوه ىف !ريصو رائيد 4 ..... ىلع هللا ديع

 موب ةنم دحأ ىنأ سيح قف بهو نب ناءام تام دقو

 ىلإ بستنيىبرع وهو لباب نب ليعامس] رقصاا بأ دمتعلل هدعب ةرازولا ىلو

 رعاشلاىورلا :بانأ مهتلل نوئظلا هرواسم نمو ازومغم ناك هيسن نكلو ناييش

 ٠ اهعلطم ةينون ةديصقب رقصلا ابأ حدم

 نامرو حاضت ناعون نهيف نايثكو ناصغأ لصولا كل تنجأ

 : اهيف لوه

 ناييش هنم نكلو ىرمعا الك ء مهل تاق نابيش نم رقصلا وأ اولاق

 ناتدع هللا لوسرب الع ا ٠ فرش هل نباب الع دق بأ نم ا

 انطاب كلذي هاجم دق ىمورلا نبا نأ نظ الكم هل تلق هلوق رقصلا وبأ عمس أدل

 لصوت و هنع ض رعأفهنظ محتساف رمآلا رقصلا ىلأ ىلع هبتشاو ىعد هنأب ضرع هنأو

 رظنافهللان احب ايل ليقو لئاق ل وق كللذ ف لبق, لف رعدشلا ىنعم هماهفإ ىلإ ىمورلا نبا

 .عصي ملف كلبق هلثم دحأ حدم ام عرتخم ىمم هنإف هانعم نسحو ىتاثلا تيبلا ىلإ
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 هناسل هيلع ىررلا نبا لس نأ ىلإ ايعاد كلذ ناكف ها ىورلا نا نأب مزجو

 : هلوق هب هام امو هئالغ ىف شفلأو هاجمو

 قيلحت دعب اميرص رخ رئاط مف رقصلا ابأ الهم

 قيلستطت» هللا اهتاصق اهؤفك نكن مل ىمعت تجوز

 قيسز اهيف ةجح ري اهليرست ىمعن تددقال

 هل حمجو اهظع اكلم ةرازؤلا ف خاب و المجتم امادطم ام رك _صلا وأ ناكو

 . روكشلا ريزولا ىمسو اضيأ ركاسعلا نعأ ىف رظنف ملقلاو فيسلا

 ىلع كلذ دعب ءلخو مهزانم تبهتن او هبا.سأو رقصلاى أ لع ضبق مالم ةنسففو
 بانكلا خباشمرءارزولارابك مناك ةراز رلالرد بهو نب :تايلس نب هللا ديبع
 ءابهر تانو يح نايس فم ا لك وتقر

 هلمعتساو ؟ 520 1 5 ةباتك ىف اومدخ نو

 ةن-س نيترازولااذ ذ ىمس كلذ لجأ نمو ةنات اتكسلا م 0 شوبجلا داوق ىف قفوملا

 ىلعو لاص ىنأو ىسيع ىنأ هيطأ ىلعو ىب» ةسئس قفوملا هيلع صبقو ٠
 . نوديع هيخأ

 رزوتسا دقو ادج ةيرطضم دهعلا كلذإ تناك ةرازولا لاوحأ ناف ةلجما ىلعو

 . ةرم نم رثكأ ءارزولا نم انيمع نم ضعب

 نويولعلا

 دمع نب ىدأطلا ىلع نب يركسعلا نسحلا د# وأ ىقوت هللا ىلع دمتعملا دهع ىف

 دلع نب رقايلا درع نب قداصلا روعج ن مظاكلا ىبوم نب اضرلا ىلع نس داوجلا

 ةيرشعا::إلاةيمامإلا ةعيشأا ةمئأ نم رشع ىداحلاوه ىلع نب نيسحلا ن نيداعلانيز

 ىلع نب نسحلا وه رشاعلاو ةمأ ةعست بلاط ىلأ ن لع ىلإ ةيسن دومع ىف نذلا 3

 ىداحلا لع ةيبأ بناحياب نفدو !سانسي ماج. ةنس ىركملا سحلا ةاؤو تناكو

 هنبأ هدعإ مامإلا نأ ىلع مروهمجو !ريثك افالتخا هدعب ةديشلا تفاتخا فوت املو

 !سماسب هيب أ رادىف ابها رس لخد هنإ اولاق مهيأ نم رشع ىناثلا وهو ىركسعلا دم

 هنومسيو اروجتئاماك الدعايندلاالميف رهظيسو اهيل] جررخب مق هيلإ رظنت همأو



 1 ةيسادعلا ةلودلا

 .بادرسلا كلذ نم هجورخ نورظتني ةعشلاو ىدهملاو مئاقلاو رظتنملا

 هنافوبتعطقنا ةمئالا ةلسلس نإ و بقع مل ىركسعلا نسما نإ مهريغ لوقيو

 . ىلع نب رفعج هاخأ ىلوتي مهضعبو

 اوهجولب هيزيملسملا روهمج رثأتو عيشتلا نم عافتنالا نوديري نيذلا تكسي مل

 دالوالا نم ةعبس هل ناك دقف قداصلا رفعج عورف نم رخآ عرف رطش مههوجو

 . ليعامساو ىسرءو دممو حطفالا هللادبع مهم

 قداصلا دال وأن سأهنالمطفالا هللادبع هنبال رفعج دعب ةمامإلا نإ موق لاقف

 نيعبسالإ هيب أدعب شعب هنافكلذ عم ومدعب هتمام] ىلع صن ًارفعج نأ مهضعب معذو

 . ًاركذ ًادلو بقعي لو اموي

 مكبحاص نإ : لاق هنأ هنع اوورو ادم هنبال هدعب نم ةمامإلا نإ موق لاقو

 . ميت مسأ يم

 ىسو» هبال ه دعب ندةماعإلا نإ : ثان ركذ نذلا ةي شع انثالا مهنم موق لاتو

 ةمامإلا اوقاسو ةعيشلا روهج هيلع عمتجاو : مما عباس : لاتهنأ هنع اوررو

 . انيب ؟هدالوأ ىف

 مكر قعج هيبأ نم هيلع اصن ليعامتا هنبأ رقعج دعب مامإلا نإ لاق نم مهنهو

 صن ةدئافو هنأ ةايح ىف تام هنإ لئاق نمو هيبأ دعب شاع هنإ لئاق نف اوفلتخا

 لاقيو دمع هنبا ىلإ هدعب نم ةمامإلا اوقاسو هريغ نود هدالوأ ىف ةمامإلا ءاقب

 نوقف ةيمام] مو قداصلا رذعج نب ليعام“ا ىلإ ةيسن ةيايعامالا ةعيشلا ءالؤط

 نم سانللدبال هنأ وهو : ىامالا ميشتلل ماعلا أدبالا ىف ةيرشع انئالا ةيماسإلا عم

 ةعيرشلانأو ملسو هلآو هياع هلل' ىلص هللا ]وسر نع ةعيرشلا مهغلبي موصعم مامإ

 رفعج ىلإ بلاط ىأ نب ىلع نم ةتسلا ةمامإ ىلع مهعم نوقفتيو ىأرلاب دخوتال

 مظاكلا ىسوم عرف ىلإ اويهذ ةيرشع اتثالاف فالتخالا ”ىدتبي هةءو قداصلا

 . ليعامسإ عرف ىلإ اويهذ ةيليعامسالاو

 هيطينام ىدؤيل هدوجو زم ديالهنأو هتلخ ىلع هللا ةجح وه مامإلا ناكاملو

 اولاقسا:الروهظا اب ليعامس] دل ونهدحأ مقيملهنأا روأرواهماكحأ 7 ةعب رشلا خابت نم

 بئان نم هل دبال دئايحو هرب ساثلا نع اموتكم آند نوكي 5 مامإلا نإ
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 نب دمع ىلإ ةمامإلا اوذأسو «هنع غيلبتلاو ةرعدلاب مخاقلا وعر ةجحلا وه نوكي

 نسحلاةاقو بقع بهذملا اذه ىلإ ةرعدلا ترهظو هدعب نم هدالوأ ىلإ مث ليعامس]

 اهنم !ريثك نو تسي ةيذيد ملاعت مهناكو رشع انثإلا ةعيشل! ةمئأ ةمئاخ ىركسملا

 هنوعدب :1نأتو قفري ملاعتلاهذه نوهد#. و ةينطابلا مهل ل يق كلذ لج | نمو سانل' نع

 ةيناصندلا ةلدتلاب موقلأءال وهن وطب رينأ موق لواح دو مهتيغب ىلإ مهبيحي ىتح

 نيدلار ءعظ ليقةي- راعلاداليأاب ج خناصيدنياب فرد لجر ىلإ بسأت ةلحت ىهو

 ىلوأتاةنسلا ف نويقممروهظناكو ةنس نيثالم وحنب نويقرم روهظ دعب ىالسإلا
 هذهو « قام » ناص.د نأ دمي ءاجو ىدورلا سوناينوطنأ نب سوطط كللم نم

 امه نيميدق ناعأ دوجو نوني ةينويقرملاف اغوصأ ىف ةيراقتم ةنالثلا بهاذملا

 نأ ةفئاط تععزو ىسنع وهو ةايحلا .ه اثلان انوكانهه نإ اولاقو ةيلظلاو رونلا

 مهنأ الإ هتردقو هرمأب ءايشألل عئاصنا وهو ثلاثلا نوكلا كلذ لوسر ىسيع
 نمنأاوءءزد كإذ ىق نوكشدال هيف ةئيب ةعنصلا نأر ثدحم ملاعلا نأ ىلع اوعمجأ

 ناطيشلا لئابح نم تلفأ ادبأ ماصو ءرهد هلل لص. .كملاو تاموهزلا بناج

 نم ولي ال اهلك .ايشالا عمج قلخ نأو رورش' نع اجو رع هللا يلد, !رلاقو
 . هلع هزنتم هلأو رض

 لوق:وةلظااو رونلا نياص الاباض, |لوقتةمهرثأ ىلع اوءاج نيذلا ةيناصيدلا ١

 مارو ايف لصح الف اهآسصيل هنم رايتخاي ةيلظلا طااخ رونلا نإ مهم ةفئاط

 ال هنع ةءلظا' عفر نأ د'رأ رونلا نإ ةعئاط تلاتو هيلع كلذ عندما اهن جورخلا

 دحاو سنجر وتلا نأن!سيدنءامعزو رايتحا ريغب اهكسباشف اهنت'و اهتترشخ سحأ

 ىحروذلانأر كذو رونا' لصأ هءلظا'نأ ةيناصي د! ضعي معزو دحاو سذج ةملظلاو

 بتك مهو اه راكتؤةملاءالو ةساسح ريغ ةيماع كلذ دضي ةللظلا نأر ملاع ساسح

 5 مويه ذم ف ةريثك

 مظعلاوهروذلاف ملاعلل أدم امهو ةلظلاو ررذ' نياصألاب ًاضيأ نولوقي ةيناملاو

 نايلزأ ناتثا ناثيش هءمو هتافصب ىلزأ هنأ معذو هلالا ره ددعلاب سيل لوآلا

 نوك ءدب فليوط مالك هلو ةءلظلا ىناثلا لصالاو - سرآلا رخآلاو وجلاامهدحأ

 كلابشاا هذهنمىناثلا صالخ مت لوآلا ىتاثلا ةبلغو سيل] عم هكابتشاو ناسنإلا



 - ةيسايعلا ةلودلا

 موصلاو ةالصلا نه تادارع مهل نس اهعابتا مهيلع بجوأ ضئارف هيعبتمل ضرفو

 نونيدب ةمئأ ىنام دعب مذ ناكو سرغلا ةمأ نم نوريثك ةعيرشلا كلتب ناد دقو

 نم هدعب نمو ىنأم مه أمتك ةيقيد بتك مهو هروهظ دعب ء مالسإلا ليق مهتعاطب

 ن رف هياوناكوقاميهذم داقتعاىلإ نيلسملا ةقسالف نم ريثك بسن دقو . ةمئآلا

 نمالاق « أ ريبك اددع مهنم لتقف ,ةدافأ هنباو ىدهملا مه در# نيذل' مث ةقدان زلاب

 ةقدان ز تناك كم رب نيدلاخنب دمعالإ اه رسأي ةكءارباا نإ ليق : سرهفلا ىف معدنلا

 ىدهملاب تاك هتلاديبعنب دمت ناكو كلذ لثم لهس سب نسحلا هيخأو ئضفلا ىف ليقو

 ناك نوءأملا نأ بهذملا لهأ ضعب طغ تأرق . هلتقف كلذي فرتعاو اةيدنز

 مه سور نمو . اهيدنز تابزا كلل' دبع نب دم ناك ليقو كلذ ىف بدك مهم

 نوملكتملا هعطقف هنمأ نأ دعب ىرلا نم نرمأملا هرضحأ ىذلا رهو تخم ناد

 كلوانل ناكل نمآلا نم هايإ كانيطعأام الولف ت نادزياي مسأ ن ءمأملا هل لاف

 كنكلاو ]ويقمكلوقوةع ممسم نيتمؤملا ريمأاب كتحيصن تخم نادر لاقذ نأش

 نأ ناوداللا نوف مهيه'ذم كرت ىلع سانلا ريال نع

 حادقلا نوميم نب تادبعنإ ةينطأبلا رةيناصيدلا نيبةلصلا ديك نودي نيذلا لاق

 ذيب اعشلا رهظي ناكوةليوط ةددىن هنأهلل ديع ىعادو نايناصإد ل ميع هوأر ره ناك

 ثادحالاب رض زاكو ةدمبرفأ ف بحأ ,.أ ىضميف هل ىوطآ ضراألا نأ ركذيو

 هن ونواعا ءمييل] رسحبو مهبغري مضاوم قنوت سهل ناكر ةعساش: نادل لا ق تاثاكلاو

 هتيب همفىذلا مضومال] ةقرفتملا عا وألا نم اهنوقلطي روبط مهعمو ةسيفأ ون ىلع

 سبك مركم ركسع لزنف لقتن اناكو مهيلع كلذ هوميف نوك ام هرضح نم ريخيف

 اههادح أ تيذبف حونىلأط ابسب قرعي مضوم ىف نآراد هل تضقنف اهنع برهف ام

 ليقعدالوأن م موق ىلع لزنف ةرصبلا ىلإ راصو امارخ لع تمت ىرخألاو ادجسم

 معزيو ةوعدلا تأدتبا كانه نمو ةيلس ىلإ برهف كانه سيكق بلاط ىفأ نبا

 اذهلسن نم ةيديبعلا ةيمطافلاةلودلا سأر ىدهملا هلاديبع نأ لوقلا اذه باحأ

 ىمسق هنأو حادقلانوميمنبهللادبعنب نيسحلا نب ديعس وه هتلادربع نأو لجرلا

 .رصم درو ال هللاديرعب

 نيذلا سابعلا ىنبل ءاضرإ بتك عارتخالاو ديلوتلا هيلع رهظ, هلك مالك اذهو



 ةيمالسإلا مهآلا خيرات تارضاح ا

 .قحلاو . ليواقالا هذه لثمالإهب مينو راحصام هلا ءدحب ملونييمطافلا ناكم ؛,صغ

 ءىثب تييش امنأالإ سابعلا ىنبةلود مده ىلإ لوصولا اهتم دصقي ةيسايس ةلحنلا نأ

 ,ىساي ال ضرغلا وعدملا أجفإ ىتح انخآساسأو ةوعدلل ةمدقم نوكتل ملامتلا نم

 ىف كرك_كا !تاعجو نونظلا الو. تماح ةي رس تناك ىتم ميلاعتلاو ةلهو آل

 . اتهيقح زيمتتال ىت> تادظ

 ةمظن» امهادحإ ةيسابعاا ةلودلادض امهاتلك نار ربك نامت وق بهذملا اذه نع أن

 عمجبو ةي ديمعلا ةيمطافلا ةلردلا لوم ىهو صم برقب ةيلطسةم رق اهزكس وقل دتعم
 ةهرارسأ عمجو ةيسايعلا ةلودلا لئوم ةئس )+. ذنم ةميملا ةيرقتناك اك اهرارسأ

 لوال ناك اهزكرمو ةسايسلا نسح نع بوكو نوجو ىضوف تاذ ةوق (ةيناثلا)

 اهرشرداوب تربظ اهنإف روهظااىف امهالوأ ذه وه ةطما رقلا ىهو قارعلاب اهروهظ

 . ةطمارقلا نع نالا ماكتنسو امنع ترخأت ةيناثلاو هللا ىلع دمتعملا دهع ىف

 .ناتسزوخ ىحاوننم ارمل] مدق ةفوكلاداوسإ لجر دمتعملاةلود رخاوأؤ رهظ

 ,ماقأف ةالصلا ريكي وهبسك نم لكأيو صوخلا فسو فتشقتلاودهزلا رهلظ ناكو

 نيعأ ىفدادزي ناكو تيبلا لهأ نم مانإ ىلإ وعدم هدأ سانلا ملعأو ةدم كلذ ىلع

 ةيم كداهلهأ هبقاي لجر ةيرقلا ىف ناكو ضيم مث دعزلا نم رهظي !: اليف سانلا
 فارشإلاب هلهأ ىصووهل زنمل] زيلعلا اذهل مف نيعلارمحأ ةيطبتلابوهو هينيعةرخل

 ىتحهيهذم ىلإ سانلاوءدي ةيمرك ناكف أرب ىتح هدنع اهقملزي ملو هب ةيانعلاو هيلع

 معزي ارانيد هبه ذم قلخد نم لك نم ذخأي ناكو ةركآلا نم ريثك عمج هباجأ

 ْ مهاعأ نع كانه عارزلا اذتشاف رشع ىنثأ ءابقن ةيرقلا لهأ نم ذختاو مامإلل هنأ

 . مهلع ةضورفم اهنأ مريخأ ىتلا ةريثكللا تاولصلا نم مه مسر ام

 نع لأسف ةراعلا فترك أ ريصق# لع فقوف عايض ىحاونلا كاتىف مصيهللناك

 تقر . هيريشل ل غتشاو هسيخل هيلإهبمىجو ذخأفهباط ىفهجرو لجرلا رخ ملعف كلذ

 يس وأ تر قف امة سيح ىتلا ةرجحلا حاتفم تذخأف لجرلا مصيلا ىرارجىدحإ

 تف مصيحلا ح.بصأ الذ هناكم ىلإ حاتفالا تداعأمأ هتج رخأ ر بابلا تحتفو مصيم لا

 مفر اولاقو هب اونقتفاف سانلا ىف ةئداحلا كلمت تعاشو هدحب ملف لجرلا لتقيل بابلا



 هي ةيسايعلا ةلودلا

 مظعف وسب هلاني نأ ادن كمال هنأ سانلا نيب عميشأو ىرخأ ةيحانت ىف رهظ مث

 مسأ هسفث ىلع قاطأو مايشلا ىلإ جرخو هسفن ىلع فاع هناذ كلذ عمو يبغا ف

 طمرق ليقف ففخ مث ةيمرك وهو هاوآ ىذلا لجرلا

 رييغت ىفركسفيال مهنعمال ناطلسلاو ةفوكلا داوس ىف ةطمارقاا بهذماشف م“

 ةمالاب تاح ىتلا ىمظعلا ثراوكتلا نم ناكام مهن» ناك ىتح هيلع مم امم ءىش

 هتاءاش نإهعضاوم ىفهرك ذنسامجاحلا قي رططقو لولا تفيخأ ىتحوةيمالسإلا

 ىلع لآ ىعد

 اوسفن نيذلا بلاط أ نب ىلع لآ نه مهتاود باصأ ام سايعلا ىب فكي مل

 لب اهتاكرأ اوعزعزو مهتلود بناوج اوعضعضف ةوبنلا ةفالخو ايندلا كله مماع

 لاتيل ةلودلا ىف هوادب ىلدي ًاحرالو يسن نويبلاطلا فرهنال ىلع لآ ىف ىعد ماق

 ىلعهنأ معز ىذلا منزلا بحاص ثيبخلاوأ ةرصبلا ىولع وه كلذ هسفنل ًاظح ابن

 هلصأو بلاط ىلأ نيىلع نب نيسحلا نيىلع نيديز نبىسيع نيىلع نبدمأ نيدمم نبا
 رجه سأنلا 500 هنأ ىع داف ؟عو ةنس نعتذر ةعمد ر نم سيقلا دبع نم

 ىح ىلإ منع لقتناف نيقيرفلا نيب ةنتفتدجوف نورخآءابأو موقهعبتاف هنعاطملإ

 لحم مهسفنأ نم هولحأ يتح نيرحبلا لهأ نيب هماق» مظع دقو مهنبب ماقأف محت نم

 ةريثك ةعامج مهنم رثوو ناطاسلا بايسأ ًاولتاقو كانه جارخلا هل اويجو ىتلا

 ىببل ىلوه مهنه نيرحبلا لهأن م ةعامج هءمو ةيدابلا ىلإ مهنع لودتف هل اوركنتف

 ةعاط ءوسل ةيداملا ه.ثين . هشيج دئاق وهو عماج نب ناماس هللاقي دوسأ ةلظنح

 ناب.أ نب ىلع مهنم هنا اهب هعبتاق ةعيبض ىتىف امم لزنف ةرصبلا ىلإ صختتف اهلهأ

 56 ةنس ةرصبلا همودق ناكو مهريغو لوياخلاو دمع هاوخأو ىلهملاب فورعملا

 ءاجر نبا سيحو نيفئاهدمبلا نم اوجرق: مهب لعق ىراضملا ءاجر نب دمحاهلماعو

 ىعدلا نبا مهنه هيلإ ليملاب اومهتا نم ةعامج

 هيلإ ليمتسلال وح اه ماقأف مالسلاةنيدم ىلإ راص ىتح هعبتا نم عم ىعدلا ىضم

 . ببو ةّمس تناضمر قابلإ صخث ةرصبلا نءءاجر نيدمحم لزعاذإ ىح ًارس ساذلا

 ىهوةبيرغ ةركفهل ترطخ كانه و ىثرقاا رصقب فرعياهنم بيرق رصقي اولزنو
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 لهال هريغو حابسلا لمح ىف ىحاونلا كلتب نولمعي اوناك نيذلا ديبعلاب ةناعتسالا

 فيكف هيف مامن اوجرخيو ةيرحلا اولادي نأ مهمه. ددعلا و ريثك مو ةرصبلا

 ناحير همسا امالغ مهنم ذخأف ؟ ممءاقر لكلام ىلع ةداسلاب ةيرحلا عم ادعو ول

 هوبيح ىتحمهفرعي نيدلا ديبعاللاتح نأءرمأو ًادئاق نوكي نأ هدعوو حلاص نبا

 ممدعوو مانف مهيف بطخ مهنم ربك هيلإ مهتجات مهاعأو مهتاداسا وكري و هتان ىلإ

 م ردغبالا طالغلا نامألا مهل فاحو لاومألا مهكلعو مهسئربو مدرقي نأ

 مهتاذع ىلع سأناا رذح . ل هب ىنأالإ ناس>إلا نم ًائيش عديالو ,هذخي الو

 مالغ ...١6 وحن كانه ناكو

 ؟مم ةنع نع رطقلا ديع موا ناك ىح جونزلا .الؤد ممج لاتحي لجرلا لزي ل

 لاحلا ءوس نم هيلع اوناكأ هاب مق رك ذةءطخ مهطخو ديعلا ةالم هياحصأب , ىلص ةيقو

 ديبعلا مهكسامو مهمادقأ عفري نأ ديرب هلآ كلذ نم هب مذقتتسا دق هللا نأو

 هداوقد ,ةفعرشو . كلذولع ملفلحم لاومألا ىلعأ مجغلبيو لزانملاولاومالاو

 ببنيو تاهجلا كلت ىف ثيعيرمتسا . هيل] مومضم وهف لجرب نأ نملك مهلاقو
 هجيا مث اهمزهف ةرصبلا نم شو.جهيلإ تاسرأ دقو لاجرلا نم رثكتسي و لاومألا

 ابهاء رصتناف ناويدلا ةقزتمو ناطاسإا لهأن م ةريث.ك د ونجهتلب اقف ةرصبلا رمت

 لأ يول عض رلا زج دفا هلت ادرس هرمأ ىزكر لك نشيل انك لكو
 كلذدمب ىعادلا ماقأ . هتلاب ىدتهملاذئءوب ةفماخلاو هرخضناطاسااىلإ اوبتكو ءرصبلا

 بناجلا ىلإ اهم لوم مث ةرق ىلأ ةخبسب فرع كانه ةخبسب ةرصبلا نم برقلاب

 ةلجد ىف ةرخاسلا بكارملا نم ريثك متاةمرلغ كائهو بيصخ ىنأ رهتنم ىنرغلا

 . اريدك اني تناكو

 نأ ظوخ نادابع لهأ 4 لت-|و ةلبآلا ةئيدم قرحأ مه+ ةنس بجر ىفو
 قرفر هدنج ىلإ مهضو ديبعلا نم امم ناك نم ذخأف ةلباألا لهأ باصأام مميصي

 مهارإ رسأ و اهملع ىلوتساف زاوهآلا لإ !ركسع ريس كانه نمو جالسلا مهبف

 ىعدلاىل] ناطاسلالسرأ . ايعر ةرصيلا ل هأ كللذدارف اهب جارخلا لماع زيدملا نبا

 . لمفلا 0 اهدصب ناكف ادوتج

 ددعةرصبلالهأ نمابفلتف ةلئاه ةعقو ةرصبلا لهأب مقوأ مهرب ةنس لاوشفو



 م ةيسايعلا ةلودلا
 سس دع سيسلا

 . انام ركأ تب رخو مظع

 نم هل حاتيامو ديبعلا نم هيلإ فاضي أسم ةديدج ةوق بست مويلك ناكو

 ربدم رب ملف هنم ةلودلا ىلع فيخو هرش مظعو هرمأ لحفتسا ىت> عباتتملا رصتلا

 اهتدايق وه ىلتيو عومجلا هيلإ دمشحي نأ الإ قفوملا دحأوبأ اهشورج دئاتوةلردلا

 هءاجوةدعلامث ددملا ريثك !دنأعف . حور ةوقكلذ نم ىمابعلا شيجلا بستكسيل

 عئات ودعم دم أى فأل تناك دق و ىعدلا اذهب رحل مهسفنأ !ودتنا نيءوطتملا سرثك

 لاجر ىلع هرصن هللا لزنأسمآلا رخآ ىفو . امارعأ ترمتسا ماسج بوطخ .ةلئا ه

رخاوأ ىف كلذ ناكو ىعدلا اذه اواتقو جونزأأ اومزهو ةلدلا
 سصأو مال. ةنس 

 ةلجدروكوةلبألاو ةرصبلا لهأىف ءادنلاب مالسإلا راصمأ ىلإ ب تكب نأ هدتاك قفوملا

 نأو ىعدلا لق جتزلا هلخدامم املوحامو طسارلهأو !هروكو زاوهالا لهأو

 ارمدقو هب اورمأ انه ىلإ سانلا عراسف كلذ لعفف مهناطوأ ىلإ عوجرلاب ارسعؤي

 كلذ دعب قفوملا ماقأو ىحاونلا ميمج نم كانه قفوملا اهطتخا ىتلا ةيقؤوملا ةنيدملا

 . اسانيإو انمأ هماقع سانلا دادربل ةيقفرملاب

 ؟ه6 ةنس ناضمر نم عبرال ءاعبرالا موي ىف حلزلا بحاص جورخ ناك.

 جرخنأ ندلنم همايأ تناكف م“. ةنسرفص نم انلخ نيتليلل تبسلا موي لتقو

 زاوهألا هلوخد ناكو . مانأ ةّسو رهشأ ةعبرأو ةنس و هيف لتق ىذلا مويلا ىلإ

 اهاهأ هلتقو ةرصبلا هلوخد ناكر ؟ى»« ةنس ناضم ر نه تيم ةايل ةرثع ثالثل

 ١ موال ةنس لاوش نه تيب ةليل ةرشع تالثل اهقارحإو

 لآ ىلع هجونزب لجرلا اذه رصتن اول ةيقاعلا نوكست اذام هتلاالإ ىردي نكي ملو

 ةمآلا عقتف جونزلا ىدبأ ىلإ كارتآلا ىديأ نم لقتفي سالا نك مهكارتأب سايعلا

 لب فورعم بدأ مهل سيل جونزلا ءالؤه نآل ليبولا ءابولاو ميظعلا رشلا ىف

 . ريطتسم رش نم ةءاللل صالخ هيلع نييسامعلا راصتناف الرق نوهقفي نرداكاال

 قرشا اىفبا_طضالا

 نم اهءاروامو نأم أر معلإ نرعأللا دهع لاه قرشا ءارعأ رهاط لآ نأتي

 اوناكو ناهركو ناجرجو نات-ربطو ىرلا دالب نم املإ اءو ىلا ءاروام دالي

 نك



 ةيمالسإلا ممآلا خب ران تارضاحم 0

 دادغب لاحنأ الإ ةيسارعلا ةفالخلا لبحب مهطابت رافمه. اةوثوم مهيإ] هب دهع املةافك

 لعج ءافاخلاىلعدادبتسالاو كلم ار وءأ ىلع ءاليتسالا ىلإ كارتآلا عوزنو !صاسو

 اولوت بو هرز وي نأ نكم اهب دادبتسالا ىلإ هرشأ ةذالخلا راد نع دعب امف نيعم اطلا

 ةفالخلا ةيبهم الإ اهسكاعم مامأ عفرالا لحما لمت نكست مل ةيرهاطلا ةوقلاو هيلع

 . عماط لكو صاع لك ماسح بسحي ىلا ةبزكرملا ةوقلا سأب ةدشو

 كلأ' اذه نم اهديبام اهعزاتتو رهاط ل آب طيحت ىوق ثالث قرشلاب دجو

 : ضي رعلا لب وطلا

 . لبق اهانح رش دقو ناجرجو ناتسربطب ةيديزلا ةوقلا (ىلوآلا)

 . رمعوخأو رافصااثيالان:بوقعي اهدجوأ ناتسجس ةيرافصاا وهلا (ةيناثلا)

 ا.يحصق دهزلا نارهظي اناكو رفصلال مع« امهتثادحوف نالغتش نالجرلا ناذه ناك

 نب ملاص همسا جراوخلا لاتق ىف عوطتلاب ًاروهش» ناكو ناتسج' ىلاهأ نم نالجر

 ىفون الو . هنع ةفيلخلاماقم بوقعي لعج ىتح اممب ىظحو امهحأف ىنانكلا رضنلا

 ناك اك مرد عم بوعي ناك-ف نيسحلا نب مرد ةعوطملا ةماور ىفهناكم ىلو حلاص

 ناك ام سكع ىلع هرومآل طباض ريغ مرد ناك. هركسعل ادئاق ناكو حلاص عم

 جراوخلا براك هناكم بوقعي اولوو امهرد اولزعف كلذ ةءوطملا تأرف بوقعي

 اد أاهوءيطي ةعاط هئاهدو هركمي هباحصأ هعاطأو امظع ارفظمهب رفظف ةارشلاو

 كرتلا لئاقم“ . اهيلإ امو ٍساشربو ةارهو ناتج ىلع بلغف هتكوش تدتشام“ هلبق

 ناتاملا كل مهنم هلو> نيذلا كولا هيهرف مهيلع رصتناو ناتسجس موختب نيذلا

 اونعذأو مث ريغو ناركمو دنسلا كاموناتسلباذ كلمر نيسوطلا كلمو جخرلا كلمو

 هللا ديع نيرهاط نب دمع ناءارخ ريعأو موو ةنس جاشوبو ةاره كلم ناكو .هل

 . رهاط نبأ

 نأدي ريناكلب ةيس اع ةفالخلا نع ماتلا لالقتسالا ديري ثيالا نب بوقعي نكيمل

 لحل واحلاو ءزكرم ديبأت ىلع كلذب نيعتسيل دادغب ةفيلخ نم دهعب اريمأ نوكي
 ةسمخ هيفىلصت ماع هضق دج ماهنم ةيلس ةيدهم هيلإ ثعبو زتعملا لسارف رهاط لآ

 ىلع مردفلأف لأ ر شع ةسمخهياع ررةيوسراف دالب ىطعي نأ لأسو اناسنإ رشع

 هباتكرثأ ىلع صخش مث. سراف دالب ىلع بلغتملا نيسحلا نب ىلع جارخإ ىلوتينأ



 اب ةيسايعأا ةلودلا

 ىلع ىلوتسامث ناتسجسو نام_ك نيب لصافلا دهلا ىهو مب لزنف نام رك ىلإ زتعملل

 .١4 ى كلذو زاريشب هسفن ىلع نيسحلانب ىلع قدنفن شراف لمعىلإ ل خد مثنام رك

 باتكسف سراف دري ناك نإ هنأ هلعي بوقعي ىلإ لسرأو ؟هم ةنس رخآلا عينر

 بلطلا كلذىءإ] بوقعي تفتتاي ملف فرصنال لمعلا ميلستب ىقعأي نينموم لا ريمأ

 اهيف مزونا مبهم ةنس ىلوآلا ىداج ىف ةعقوم امهتيب تلصف بر هنذأو لوبقملا

 اعدوامب ةعماىلصرارفاظزاريش بوقعيلخدو نيسحلا نب ىلع رسأو زاريش دنج

 ّْ . ناتسجم ىلإ 5 نامرك ىلإ كلذ دعت داع 5 : نئعملل هييطخ

 ىقو هناطلسل تنعذأ ةميظع !روك نإف ثمللا نن بوقعي نأش نم كلذ عفر

 هولباةومهيديأب رهاط وتب قلأ اهنم برق الف روباسين دصقدمتعملا دهعف وو ةئسس

 الف مهتناعإ نع تفءض ةفالل!ةرقنأو هتمواع رف لبقال هنأ ارأرامل نيمدطم

 ناكىذل' ءاوالا ضفو مهكلود تهتنأ اذهمو هديب 7 رهاط نب دمع سيح اهاخد

 . قرشملا دالبو ناسارخ هالو ذإ نيسحلا نب رهاطل هدتع دق نومأملا

 هيف ركذي باتك مهعم !دفو !سماس ىلإ بوقعي لسرأ رهابلا راصتنالا اذه دعب

 فءضواو.!ءاوبلغدق نيدلاغلا ةارشلا نأو ناسا رخ لهأ لاح نم هيلإ ىهاتتام

 كلذ ببسب أو مهياعمودقااهولأسو هوبتاكناسارخ لهأ نأو رهاط نو دمع مهنع

 . اهلخدف هيلإ أه ومفدف اهلهأ هيلإ راس اهنم خسارف ةرشع ىلع ناك الف اهيل] راس

 نينمؤملا ريمأ نأب لسرلا باجأفقةوملا دحاوبأت قولا كلذيف ةلودلل ريدملا ناك

 هنأو ءابإ هالو ىذلا لمعلا ىلإ قارصنالاب هرمأي هنأو لعفام ىلع بوعي راقال

 كلذ لعف نإ هبإف هلمع ىلإ عجريلف نينمؤملا ريمأ ىمأ ريخب لعفاأم لعفي نأ هلدكي مل

 سفن: ىف ريثأتىدأةلارلا هذه نكي ملف .نيفلخمللام الإهل نكي ملال وءاياواألا نم ناك

 ةرقااب الإةا.كللءاقب الوةايحلا ف عزان: هلأسم ةلأسالا نآل ىوقلاءركممىفالوبوقعي

 ناتسربط ىلع باغتملا ديزز؛ نسما ةوقو وقع ةرق نيد تناك م< .ةدسىفو

 وهو نسحلاعبتي راصو ارئاظ لهأو ةيراس بوقعي لخدو نسحلا اهيذ مزهنا عئاقو

 هيلع تعبانةوراط»آلاكلانه هتكردأت ناتسربط لابح ضعب ىلإ راص ىتح مزهنم

 ىلإ ريسلاةيوعصىأر اأو ةديدش ةقشمب الإ هيف وه اع صاختب مف ةليل نيعبرأ رمض

يعبرأ وحي ةعقاولا هذو ىهنم دقق دقو مدني فرصنا ماهإلا
 ىل] لعفاع برقتو افلأن



 ةيمالسإلا مهلا خيرات تارضاحم ا

 نييبل اطلا نهنيعب رسأو ناتس زيط نمديز نبنسحلا قن هنأ رك ذو هب ريخي ثعبفا ساس
 كلذءاروام اوفاخ ةلودلالاجر نآل ناطاسلا بجعي امم بوقعي لامعأ نكت مل

 نأ رهاطنبهتلاديبعقذوملا سمأذ اهسفن ةفالخلا ةرضاح ىلع هتبلغ وأ هلالقتسا نم
 مييلع أرقيو ناجرجو ناتسربطو ىرلاو ناسارخ جاح نم دادغبب ناك نم عمجي

 هنمةءاربلاب ملرمأي و ناسارخشيللا نب بوقعي ل ويمل ناطلسلا نأ هيف مهلعي اباتك
 ةوقلاىلإمهنمعوجر اذهو . رهاط نيدحت هسبحو ناسارخ هلوخد ةفياخلا راكنإل

 ةليحلا ىلإاوداعف ةوقلاءازإب!ريثأت اه اوري مل مهنكتلو نيل لا ةفيلخل ىتلا ةيحورلا
 نأ اوناءأف هلالقةتما ناعيو هسفنل وءدمف بوعي جرحي كلذ نأ نم افوخ

 ةنيدم ةطرشلاو سرافو ىرلاو ناجر+وناتسربطو ناسارخ هالو نينمؤملا ريمأ

 . ىهاط ل آ ماقم هل ةماقإ كلذو مالسلا

 بتك ام هضرال هنإ لوقي لسرأف ةأرجو أاعمط دادزا بلطام بوقعي لانا

 نعل مفلا-البتسالا كلذ: ديري ناك هلآ ظرز ناظلسشلا ب ا. ل يصر نأ نود هل] <
 مايق نمد قييلهنأ ءرمأورب دم ىًأروأ ىأركاذ دمتعملا لع اهلفق.رءاادالبو دادغب

 لحرف ارماسىلإ هشويحجب مدا بوةعب نأ معن أدب ايسالو -.رح ىلإ هسفنب ةفيلخلا

 لياقتفط ماو ىلإ لصوىدلاب وةعي ركسءوحتن ه#١اهتمردا دش ىلإ !سصاس نع دمتعملا

 ناك نيفرطلاني.ةلئاه ةعقوم كانه تناكو لوقاعلاريدو ام وك ىنب بيس نيب ناشيجلا

 نما ريثك نإف كلذ ءارجنمرش كلددعب مهمءاصأ نكس ,بوقعي دن+لال و أ ام. ةرفظلا

 اولصفنافهجول اهجوةنياخلان وب راح مبسفنأ اوأر ذإ لاتقلا اوه رك ى وقعيلا دنجلا

 بيب سلخت .ىضهو ةئرعت,لع هعضرم قرأف هنإؤ بوعي امأ هدنج مزوناف شيجلا نع

 سائلا ىلع ىرقو هتبترم هبلع عاخو ةفياخلا هرضحأت هرسأ نم رهاظ نب دم كلذ

 ءاج ىتح هياع هب ناطلسلا لضفتأم هضر مل هن أو بوقع بلاثم هيف ركذي باتك

 8117 ةنس بجر ١] موس اشرؤم باتكلا اذه ناكو ارا انأشم

 هياعملفت هلمع هيلإ در دقو دادغب رهاط نب دمع مدقو اماس ىلإ دمتعملا عجر

 الاجر اه روك عمىلوو اهطيضو سرافقيرطنم داعف برقعد امأ , ةفاصرلا ىف

 . دعب ءمأىهتنا نك, مل ىذلا جنزلا بجاص ىعدلالاجر عم عئئاقو اهبهل تفاكو هلبق

 زارهالاب ثمللا نب بوتعي قوت م.6 ةنس قر



 عا ةيبمايعلا ةل ودلإ

 داق هلداقنتف ىلاعملاب مهب لازام متر فصلا ةعاتصفأشت ايماصع لجرلااذه ناك

 لعفي نأ هنكمأ ىتح ةيلاع ةيناطس ةسايسمهءاع باغ نم ساسو نادلبلا حتفا دونجلا

 ةيصاقنادلب نم همودق هو ةريخألاةلعفلاهذه ال]ه ريب ن5 ىف هيلع ذخؤي ملو لءفام

 هتبقاع تناكف هيلاومو هددنعو هشومج ىف وهو دادخب و !صاسإ ةقياخلا برخذل

 رهظي ىتلا هبتك نأ ىرب ناكو رح قلي هنأ نظي ناك أم لجرلا نأ رهظيو لشفلا
 ىلع اهتليح زوجت هيدي نيب لوثملاو نينم وا ريمأ ةءدخلالإ 'ىحبمل هنأو عوضخملا اق

 .ةنساوم هتّده تناكو . ةلودلا سعأب نيمناقلا

 ىف هيخأ نم ًاريخ ناكف ثيللا ني ورمع هاخأ هدنج مياب بوقعي توم دعب

 ةيادحلاو دونجلل ةسايسلانس> ىف كردأام لاقي ناك ىتح ةسايسأا ماكح]و ريبدتلا

 موي هسفنب رضح نأكو ثيللانب مرمع لثم ليوط نامز ذم ه-امملا نيناوق لإ

 دعي ضراعلا ناك ةيب را مهتدع :وضرعي نيح دونجلل تارطعالا فرصت نأ

 ناورعع ممأب الوأ ىذدانأا دايو نورضاح مرسأب دنججلاو هين نيد لاومالاو

 مرد م.. نزوب نمو اهدقةتيفسرافل' لآ عيمج ضرأعلا لإ هنن اد مدقتل كللا

 ىتلادخلا لوقيواهايقيف ةرصلا ذخأيف ةرص ىف هيلإ لمحتف ثيللا نا ورعع مساب

 نلن وكن هفخ ىف اهعضي مث قزرل'هنم تيجوتسا ىتح نينهؤملا ريمأ ةءاطل قو

 ةماتلا .متالال ض رعتيف مهن !سم ىلع موسرلا بادكأب كلذ دعب ىعديو . هفخ ملخي
 ةلآ ريغص نم لجارلاو سراقلا هملإ جات<يام عيمحجي نويلاطيو هرفلا مجاودر

 ةفيلخلا ىضري ناك كلذ قوفو . هقزر هرمرح ءىث راضحإب لخأ نف اهريبكر

 ناكام زعأيلار ةفيلخلا هلع فدتلاو ايادفاو لارمالا نع هلمرب ناكامل هتناطبو
 . دقعلا و دهعلا عم علخلا كلذي هيلإ تهجوو هوخأ ىل

 نم هل ودبي ناكامل مالم ةئس ةفيلخلا هيلع ريغت ىتح كلذ ىلع همأ لزب مو

 هنعلو داسارخ جاح نم دادغبب ناك نم هيلع لخدأةهوخأ هيلإ مممطام ىلإ هحومط

 ىلع ثيالا نب ورمع نعاب سمأو رهأط نب دمع ناسارخ دلق هنأ ممريخأو مهترضحي

 عئاقفو بورح ىف هرمع لزي ملا لاملاب ءاضرتسا امل كلذ دعب هنع ىضر مث رباثملا
 هالوق رهنلا ءاروام دالب نمنييناماسلا ديب ناك امل ًاريخأ ضرعت ىتح احل ةميقال

 . ءىجيس 5 هرع ةئاخ ةيالولا كلت تناكف امايإ ةقيلخلا



 ةيءالسإلا ممآلا خيرات تارضا« عل

 نويناماسلا

 ةَرسأ ىهف زهره ىرسك بدحاص روج مارج ىلإ ةيئاماسلا ةرسالا بسلن

 نيدسأ دالوأ ةرساآألا كلت نم نومأملادهع ىف ناك . ةيسرافلا ة.لاىف دما ةّقيرع

 مرادقأن م عقرو مهرقف تاتويبلاىوذلةمرحلا قوةح ىعرب نومأملاناكو ناماس

 دسأ نون ناكف ناسا رخ ريمأةهج رد اهنولي منيب ةمسقم للا ءاروام دالي تناكو

 نسا. .ةئسو رشأو ساشا قدس 8 ىح و +. اعرق ىف دس نب دمحأ داقر هم ق

 ل ءةوافار كحال يللا طر عاةوفلا فعدم ندع نع فسم نبأ
 قيفاعءأرو أ ردنق رمسي هلابعأ ىلع رصن هلا فاختما ىفوتالو . هاكأ نم دحأ

 هالوق رص ءاخأ مدخ دحأ نب ليعاعإ اكو 8 ةب هاطلا مانأ رخآ 1 م اللءاع

 ىح ءوسأاةأع- بيسب ةليوط ب طخ وخال نيذه نيب ناكر بوو ةند ىراخ

 هآراملف ليعاسإ ءيخأىل] لجو رعت رهقذ ليعامسإو رصن براعت هايم ةئس ىف دنإ

 . ىراخبب هنعة اينلأ !عوه قف رضتو دن5ر سملإهعضوم نمهدروهيد: ليقدهل لجرت

 هه ناك م ثروو ثمألا نب :رمع ره ىهتنا هذي ىلع ىذلا وع اذه ليعاعإ]و

 ا|/١مهتلود ترمتساو هنن لهأ اهثروأ ةميظع ةلود هلتراص و نأس!رخ كلمله نم

 نم ةيناتاخلا كرتلا ١ ةيج نم نيك-تكس لآ ىديأ ىلع تهتنا 7 ة ةكنإ ةذس

 : مهخت راوتو مهكولم ءاوسأ هذهو ئرغأ ةهج

 ماوس 1 ناماس نب دمحأ نب رصن )1(

 ؟وم - مانو دحأ ن لسيعامس] (م)

 ممر سس جم ليعاشسأ نب دمحأ (م)

 موا يلا ديحأ نب رصت 2(

 موس ل معا ىصت نب حون (0)

 مولد سوس حوت نب كلملا دبع (3)

 موحش مود وث نب روصتم ()

 مما د ١ روصنم نب حون (8)

 14م4 محب وأ نب روصنم 63



 ؟١ ةيسايعلا ةلودلا

 ملح 8 حوت نب كلما دبع )٠0(
 ناكنإ والعن ةيسايعلاةفالخلا لظ أمع صاق# ةيقرشملا دالبلا نأ مهفي مدقت ام

 ., انما اهضعس مف ىعدي

 ةلردلا تناكو ناسارخو ناتسيو نامرك. س راق: ةيرافصلا ةلودلا تناكو

 . ةعاطب سايعلا ىببل توني دي الو ةئالخلاب مهسفنال نع 35 ءالؤدو

 ا١يروس و رصم وةقرب سايعلا ىن: رم تءاتقاو دي كح ةرق كت لوع دعو ترغل ا أ

 نولوط نب دمحأ

 ور« وهو نومأملا ىلإ ىناماساا دسأ نب موت هادهأ ايكرت اكوام نولوط ناك

 ةنس ارماس هئيا دمحأ هل دلوو ةافكلا ةيكرتاا دونجلا دادع نم ناكف 9. .٠ ةنس

 ميركملا نآرقلا ظفحو ةيبرعلاب ميمفأو دونجلا ككوأ ةياح ىف ىلا

 نمض ىقهدع ناكف نولوط هوبأ ؤوتنيرشعلا نس تغلب املو ميوق قلخ اذ ناكو

 . هركذ مدقت ىذلا كابكياب دونج

 ٠٠56 ةنس ىنف اهريمأ رات ىذلا وهو كايكياب ىلإ ةفاض» رم ةيالو تناك

 دمحأابلخدو اهياعهإدقعت هتعامجشو هتيافك نم ىأر امل نولوط نب دحأ اهل راتخا

 ىطساولادمنب دمحأ هءم ناكو اهدحو ةبصقلا دمتي ناكو ناضمر نم نيقب عستل

 . كلابكياب بباك

 ناكو روجامأ هل لحكابكياب لتقو ىدتهملا ىلوتو موه ةئس زئدملا ىفوت امل

 نم مست روجامأ هيلإ بتكف هتنبا جوز ناكدمحأ ناف نولوط نب دحأل ًاربص

 عسن أوهتل زنم كلذ تمظعف رصم ةيصق نع ةجراخلا لامعألا هدازو كسفنل كسفن

 نولوط ند دمحال م روجامال مث الوأ ةفيلخلل رصم رياثم ىلع ىعدي ناكو تام

 ءاعدلا دعب هددو ام هل ىعدو رع دحأ لقتسان مهرب ةئس روجامأ تام ىح

 نيذلا نيرئاثلا ةكوش دضخو طبض نسحأ رص دالب نولوط نبأ طيضو ةفرلخلل

 5 رخال تقو نم اهم نوررشب اوناك



 ةيمالسإلا رمالا خي راق تارطا# 00

 تكحتساةشح و ىلإ ىدأرفانتقفوملا دمحأ ىلأ نيدو هنيب لصح مج ةنس ىفو

 لطم ف :اناوج هناأم لرد ادد نرلارط عزا ىلإ دا بأ تكتف امانا
 رهشأة رشعابيفماقأةقرلا خاءاملف ادب نب ىمو» هدوقي ًاشيج قفوملا هيل] ريسف ةظلغلا

 مهيطمي ام هعم نكسي ملف اياطعلاب دونجلا هتيلاطو لاومآلا ةلقل ريسملا هنكمي ملو

 نولوط _ب'ىكر قارعلا ىلإ دوعي نأ اذب نبا رطضاف هريزوب !وراثو هيلع !واتخاف

 رغنلا كلذ ظفح موقيل سوط رط نولوط نب دمحأ دمتعملا ىلو م+# ةنس ىفو هرش
 . ةفالخلا ةوق فعضل دالبلا اوقرطف دق اوناكن يذلا مورلا نع

 تناكئىذلاروجامأةافردعب روغثلاو ماشلا دالب هتزوح ىف لخد ”4 ةنس ىفو

 تارفأا رم ىلإ ىرتذت هتكلمدو دح ت'اكىتءامظع اعاستا كلم عسناف هل داليلا كلت

 تارفلا رهت ىلإ برغلا ىصاقأ نم سارعلا ىب نع دارفنالاو بلغتلا مت كلذبو
 نماويفام ىلع ةيتارفلا ةريزجلاو قارعلا ىلع ترصتقاو سايعلا ىت ةكام تقاضف

 .زارهالاو ىرلا دالبو تابارطضالاو تاروثلا

 كلذ ناكف جزلا بحاص ىعدلا برح الوغشم تقولا كلذ ىف قفوملا ناكو

 ةئيدادمتعملانيب ام لعي ناكوهك-لم ىمأ ىوقي نأ نولوط نب دمحأل ةميظع ةصرف

 نباىلإ دمتعملالسرأ نأ فداصو كلذ نم عفتني نأ دارأف روتفلا نم هيخأ نيبو

 ةفالخلا نم هل سيل هنأو هيلع قفوملا دادبآسا نم هيف وه اسم هل اوكشد نولوط

 ةفالخلاتلقتنال كلذ مث ولو رصمب هب قحلي نأ نولوط نبا هيلع راشأو مسالا الإ

 لص رمال ماع هنود لاح نكلو رصمب نولوط نب دمحأ ةئيدم عئاطقلا ىلإ ةيسابعلا

 رصم ل] ريسملا نم دمتعملا هم ىف هدهج لذبب نأ قذوملا هيأإ] زسرأ ىذلا ةريجلاو

 ةيناث داعف ريسملانم لماعلا هعنم لصوملا لمع ىلإ لصوو !صاس دمتعملا حاب ايلف

 نأ ىتح نولوط نباو قفرملا نيب فلخلا ةفاسم تعستا كلذ بيسو اماس ىنإ

 هنعلي دمتعملا ىل]قفوملا دمتم زارطلانم هسا طقسأو قفوملا ةبطخ عطق نولوط نبا

 نولوط نبأ مه ناك ءاوه نال اهركم لصفف

 هنباهيداشاا روغثلاو ماقلار رصمىفهفاقت نولوط نب دمحأ قوت ؟ن*. ةئس ىفو

 دقو مو؟ ةئس ىلإ نولوط نبا باقعأىف ماشلاو رصم كلم رمتسا دقو هيورام

 مو ءامأ ةسمخ تريلا اذه نم ىلو



 ذي ة.ايعاا ةلودلا

 ل نولوط نب دمحأ ()

 نقدي فل دمحأ نب هيورامخ (؟)

 مع ببر  هيوراخ نب شيج ركاسملا وبأ (م)

 مقلب مس هيورامخ نب نورا (4)

 رول بق نولوط نب دمحأ نب نأبيش

 ةيجرالا ثداوحلا

 ةيمورلادو دحلانأ دمتعملا دهع ىف هثيدح اصصق ىذلا بارطضالا ىلع بترت

 ًافيعض اهنع عافدلا نودجيف تقو لك مورلا اهيلع ريغي متاد بارطضا لحن تناك

 ًاريغك اوبلغو مهنواح ىف ىمش ناكىذلا ةؤاؤل نصح مس ةنس اوذخأ مهنأ ع

 سوسرطةنيد«نولوط نباذخأن أدعب الإ اليلق لاوحألا نسحت# لو شويجلا نم

 عقوأ -ةو ةيماشلاو ةبرصملا هدوتحي ورغلا ىلوتف ةيماشلا روغتلا ةيامح هيلإ دهعو

 ماي. ةئس ةلئاه ةعقو مورلاب

 درت تناكو ةيرزجلا اهروغثو ةعيبر راد ىنع كلذ دعب مورلا تاراغ تناكو

 ىرسآلا زما ريثكمينمن وذخأيفنوراغمو نيملسملا لع ريغتف ةهجلا كلت نم ابارسلا
 لصح امم أوسأ لالا تناك-ا نيعوطتملا دودج الولو

 دسهعلا ةرالو

 ايلفالعف ةفالخلا رومأ هيلإ تناكو دمتعملا دعب دهعلا ىلو قذوملا دمحأ وبأ ناك

 ىنأ نا سأيعلا وبأ هدعب نمو دمع! نن ضوفملا دهعا ىلو لعج باير ةنس ىفوت

 علخ نأ ثبلي ملفهيبأ دعب ةفالخلا ىف ةملكلا بحاص سابعلا وبأ ناكو قذوملا دمحأ

 امدقم هسف' لعجو دهعلا ةبالو نم ضوفملا

 دمتعأا تأفص

 سلا نال ةك-!هملاةسايسنم ءىث ىف الو دالبلا ةرادإ ىف ذوفن دمتعلل نكي مل.
 ةرقاعماهيلعبلاغااو برطلاب افوغشم دمتعملا ناكو دحأ ىنأ هيخأب اطوتم ناكهلك

 ىنادنلاو صقرلاو ءانغاا ف ثيداحأ هلو كلذال] هل مال ىهالملاو وهللا عاونأ ةبعو
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 لدبتساهامدنلا سلأج ةيبعأ و مهبتأ ص ةيفيكو عوبتملاو عب انأأ لزانمو سل الإ ةئيهو

 . تارمغلا ضوخ ىلإ اهقوسو شويجلا ةيبعتب اذه

 هتضاد ةلكأب هعبتأ مث هنم رثكأف هيرش ب!رش رثأ ىلع دمتعملا ةافو تناكو

 .٠ ”اؤبقب همس نجر , تي ةلمل ةرشع ىدحال هنايح اع كثتأو

 دضتعملا 5

 مأهعأو مصتعملا ن لكوتملا نب ةملط قفرملا دحأ ىنأ نب دمحأ سايعلا وأ وه

 دهعلا ىلوو هلابعأو هيو حج ىف قفوملا هبال ًادضع ناكو رارض اهمسا دلو

 ىف ةفالخلاب هل ماونو مايو ةئس دمتملا نب ضوفملا ماخ دعبو هيبأ ةافو دعب

 بابو هس بجر نه تيب ةرشع ىدحإل هللا ىلع دمتعملا هيف قوت ىذل' مويلا
 عسر نم نيش ناقل ىقوت ىح ةقيلخ لزب مو ( موو هتس روتكا ١1ه(

 ةعستو تاوئس عسل هدم تناكف ( ه.ا» هنس لب ربأ ١6 ) ؟مو ةنس رخآلا

 ٠ مايأ ةثالثو رهشأ

 . م.. ةاس قوت ىذا دمح نب للاديع سلدنالا ىف هرصاعن ناكو

 . ءاهتنالا برقب اذ نذؤي بارطضالا نم ةياغ ىلع ةسرادآلا ةلود تناكو

 ىذلا باغالا نب دمحأ نب مبهأرإ ةيلاغالا نم ةياقصو ةيةيرفإ ف هرصاعيو

 .؟49ةاس وت

 هيورامخ نب شيج م“ بوب ةنس وتم لادمحأ نب « ورام نولوط لآ نم رص» ىفو
 ءابوم ةنسفوتملا هيورامخ ني نوراه مث بع» ةئس ىفوتملا

 ؟موةئسقوتملا دايز نب هللا دمع نب دمع نب مهارب] دايز لآ نم دمز فو

 ميهارب1 مومو ةنس ىفوتملا رفعي نب دمح أ نب رداقلا ديع رفعت لآ نم ءاعتص ىفو

 تاخد ب مه ةنس عولخلا مهاربإ نب دعسأ مث ؟م6ه ةنس قوتاا رفعي نب د نبأ

 . ةطمارقلا مث ةيديزلا ناطلس تحت ءاعتص

 ؟ملاب ةنس لوتقملا ىولعلا ديز نب دمحم ناجرجو ناتسربط ىفو

 ؟مباب ةنس رسأ ىذلا راقفصلا ثمللا نب وربع ناتس#و ناسارخ قو

 مولا ةنس قولا فوسايفلاب بقلملا سداسلا نوال مورلا دالب فو



 موو ة.سايعلا ةلودلا

 كثلاثلال راش م رابعا ةنس قولا نايساباكل نم كلملوأ نودوأ اسرق قو

 : ةلودلا ءاآدزو

 تام ىّتح هثراؤو ىف رمتس!و به.« نف ناملس نيهللا دمع دضتعملا ءارزو لوأ

 .٠ هريزووهو تامو هللا ديبعند مماقلا نيكو هيأ هدعب رز رتساف ؟مم ةنس

 ىف *ىباصلا نسحملا نب لاله بتاكداا هدررأ امل اصخام انه ركذن نأ مهلا نم

 فورصم رادقم ىلع كلذي لدنأ ءارزولا :ايخأ ىف ءارمألا ةفحت موسوملا هباتك

 ٠ دضتعاا ةقيللا

 دضتعملا ةرازو ناماس نب هللا ديبع مسالا وب ىلا بتاكلا ديحلا دبع نع لاق

 بناوجلا عيمج نم ةمكحتسم عارطالأ ءجراوخلاب ةقلفتم ايندلاو هيلعهللا ةمحر هللاب

 نيتنسا داوسلا جار خلبلب نب ليععسإ جارختسا دقوةمودعملاومالا: ةرصاقداوملاو

 ديالا ىلإ موي طك ىف جاتحا ةغايصال و لام نم دوج وهنئارلا ىف سيلو ةئد ىف

 وه ءاموي هل لاقو اههج ؛مايق هيلع رذعتو رايد فال 7 ةعبس ىلإ تاقفنلا نم هنم

 توي وةقلغتسم بارخ ايندىلءاندر .دق لضفلا انأ اي .هللاب دضتءم اراد نمهساجب ىق

 قءلدبالو ةدم حاتتفالا نيبو اننيبو مالا ديدج ةفيلخل دّقع ءادتبأو ةغراف لام

 نافةئزجتلاو راصتخالا ةءاغ لع ةرضحلا تاقمنل رانيد فالآ ةعيس نم موب لك

 تارقفلا ىبا قالطإ هل ندخل هلإ دش رثنأ بدأف هب ىنيعت اهجو فردت تنك

 نيسوبح اناكو ( تارفاا نب ىسوم نب دم ىنبا دمحأ سايعلا ىأو ىلع نسحلا ىبأ )

 ارضحأ ذئايحو لعفف امبم ةناءتسالاو امهقالط ]دضتءللريزولا نسف اردوص نأ دعب

 ركسكو طساوو ىخوجو ةلجدو تارفلا قس لامعأ ءانمضو ىئاطلا دم نب دحأ

 رانيد ىنال آ ةعيس موي لكىف هلام نم لمح نأ ىلع اهريغو قوب رهن جيساسطو

 ىلع لاملا ميحصتو نامضلا مازتلاب هطش اذخأو رانيد فالآ ةّتس رهش لكىفو

 امسهدغ ةرهاشملا فو امهموي ةهوايملا ىف هب اليةتساو هتاقوأ نم ررقتام

 : هللا دضتمملا هررقام هذ طا ام ةموالا جرخ هوجو لوصف” ١ذهو



 0 ا

 نمو نيباوبلا نم مهعسرب نهو لاجرلا نم ةيردااباححأ قازرأ رائيد ٠

 مهارجج ىرحي

 باجحلا ءافاخو بجاحلا مهيفو ةصاخلا نادغلا قازرأ راتيد ٠٠

 ةيرجحلا كيلامملاب نيفورعملا دضتعا كيلامم قازرأ راتيد وو..

 نيراتخنا كيلامملا قازرأ +.

 نزيمملا ناسرفلا قازرأ ه..

 رادلا ةمدخم نيه رسوملازم افنص رشع ةعبس قازرأ و

 مثارجب ىر#ي نمو ميلع ءاعلخلاو مالسلا ةئي دع ةطرشلا مسرب ةقزترلا عع.

 كيلامملا ناملغلا لازنانامتأ س..

 ن'ادوسا راو مرخلا لازيو رباخلاو ةماعلاو ةصاخلا خعاطملا تاقفن موورع ١

 علخلاو ةوسكسا نثازخ تاققنو ةماعثاو ةصاخلا بارش فئاظو نمث و...

 كلذ هباشامو ءودولا جاوحو بيطلاو

 برقلاب نيءاقسلاقازرأ يع

 كيلامملاو تاملغلا نم مار ىرج نمو ةصاخلا قازرأ ودب

 .محأ ةوسكلا نئازخو ةماعلا بارشو نيمدختس 'نم مرحلاقازرأ ٠

 مرملا قازرأ ١

 ةسلا تالبطصالا ىف عاركلا ةفولع نمت 0.

 ليخلا نم عاتبيامو لبالاو عاركللا نمت ىف فرصنام 05 0

 نيخبطم لا قازرأ ٠

 ماري ىرج نمو نيشارفلا قازرأ +.

 تيزلاو عمشلا نمت 5 "م

 جو رسلاو بئانجلاو باكرلا باوصأ قازرأ 6

 نيهلملا رباكأو ءاساجلا قازرأ 4غ +|١

 ةيودالا نامتأ عم مهتذمالتو نيببطتملا قاررأ 5+ ١

 حراوجلا جالعلاو معطلا نمو ديصلا باتصأ قازرأ

 هك ام
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 هلق أم

 نيحالملا قازرأ

 هقاشمو طقن نم

 ةمموب ةقدص

 لكوتملا دالوأ ىراج

 ءافاخلا دالوأ راسو نيعتسملاو ىدتهملاو قئاولادلو ىراج

 رصانلا دلو ىراج

 مالسلا ةنيدع ءابطخلاو نييماحلا ياشم قاز رأ

 مشاه ىب روهج ىراج

 هنباو ريزولا قزر

 فحصلا نمو نيواودلا ىف نم رئاسو باتكلا راكأ قازرأ

 دغاكلاو سطارقلاو

 ءاهقف ةرشعو هتفياخو ىضاقلا قزر

 مالسلا ةنيدع نب ءماجلا نيدجسملا مادخ

 نوجسلا تاسةغن

 نيراسجلا قازرأو نب رسجلا تاّقفت

 ةيودآلا نامثأو هتايطأ قازرأو ىدعاصلا ناتسراهبلا تاقفن

 ةرضخلا ىف فرصت تناك ىلا تافو رصملا عيمج نأ نيت فرصلا هوجو:ذهف

 راثيد مهم ء... ةنسلاىفو ؟؛.... رهشلافو رائيد فال ] ةعيس ىلاو> موي لك

 الوممتعااو ن ومأ لادهع قةفالخلا ةرضح ىلع دريناك ام سيقاذ] لاق رادقموهو

 سايعلا نبل قبامونويلغتملاهلاومأ و هتراداب لقتسا ملاقآلا نما ريثك نإفكلذفةءارغ

 . سرافو قارعلا دالبو ةريزجلا ف تابارطضالا ةرثكل نمآلاو لدعلا هرمعي م

 ةريزجلا تابارطضا

 مخ عوضخلاب نورقيال سايعلا ىف ةلرد لع كارلا بالغت عم برعلأ تناك



 ةيمالسإلا ممآلا خي رات تارضاح مام

 رضم رايد قوةعيب ررايد ىف مهسفنأ سمبل القتسالا نمهياع اولازرملام ىلعاوناك لب

 لا تال تناك ةقزترملا تاويد نم برعلا ءامسأ نويسايعلا طقسأ نأ دعب امسالو

 برعلا ءالؤه رثكأو نييسابعلا ةعاط عاخ ىلإ سانلا نوعدي جراوخ مهنم جرخت
 . ةعير نه نابيشونب اجورخو اعمج

 نم هيف نو مت ىذلا عضوملاب نابيش ىب ىلإ راس دضتعملا ةفالخ لوأ ىف
 بارعألا ىلع دضتعملا راغأو مهاومأ مهلإ اوعمج هدصق مهغلب املف ةريزجلا ضرأ

 نم لثم بازلا رهن ىف قرغو ةميظع ةلتع» مهنم لتقو لا ومأ بهنذ نسلا دنع

 ميباجأف نئاهر هل اولذبو وفعلا هنولأسي ناديشونب هتيقاف لصوملا ىلإ راس مث لتق

 . دادغب ىلإ داءو اوياطام ىلإ

 نودمح نب نادمح ىدينم اهلع ءاليتسالل ندرامةعلق ديريراس ؟بمإ ةنسؤو

 ةعاقلاف كرتديلإ دضتعملا ريسم غلب املف ةينادحلا ةرسآلادج رهو اماع بلغتىذلا
 نان أ ع دق بكر دقلا لى هموب اطران دضتملا ايانغو الز انه رازتدا
 بابلاف دضتعملا دعقف هحتفقةءاقلا بايستفب هسأيهباجأو نادمح نبأب حاصو ةءاقلا
 ىتح بلطاا دشأ هبلطي نم ناد> فلخ هجو مث اهمدهو ةعاقلا ىفام لقنب ىمأو

 . دادغب ىلإ هثدوع دعب هب رفظ

 لحفتساو ىراشاا نوراه همس ةريزجلاب رهظ ىجراخ دضتعملا مهي ام ناكو

 دضتعملا ىأرف همزهالإ ناطلسلا دونج نم دنج هي راح مل ىتح هتوق تدتشاو هعمج

 نيسحلا هللاقت نوراه برحل نادمح نب نيسحلا بدنف ديدحلاب ديدحلا برضي نأ

 ناتجاح و ىفأ قالطإ امهادحإ نينم اا ريمأ دنع تاجاح ثالث ىلف هب تدجانأ نإ

 هيراقنعل سمر اتلا دنجعم ىف كلذ ىلإ دضتعملا هباجأف يي دعب امه ركذأ

 نيسحلا ىلع علفت دضتعملاهرضحأو اريسأ هذ أف هبرفظ ىتحدعبتي لازام مث همزهو

 ناكف هيلإ ناسحإلاو هياع ةعسوتلاو هيبأ كفي ىمأو هنتوخ] ىلع عاخو هقوطو
 . ةينادجلا ةرسآلا روهظ ءدب اذه

 ةطمارقلا

 لخديو ةفوكلا داوس ىف عيشت ةطمارقلا ةاحن تأدتبافيك ىض» ايف انركذدق



 35 ةسايئلا ةلودلا

 . ةطمارقلا عايتأ رثك ىتح ايف سانلا

 نب رح, لاب رهظ ةفوكلا داوسإ بهذملا اذه .و رشتناىذلا تقولازنه بيرقىف

 ىفاب 1 لدي سراف لحاوس نم ةياتجو ىنانجلا نسحلا ديعس وبأ هل لاقي لجر

 ىقاهتلابقو لايمأ ةثالث رحبلاو ةئيدملا نيبو ىسرافلا رحبلا نم جلخ ىف بك أرملا

 جرف ةبانج نع ىنتف اقاقد ناكو اذه ديعس وبأ اهب أشذ كراخ ةريزج رحبلا طسو
 لهأهل باجتتسا ىتح هتاحن ىلإ برعلا ليمتسي لعجو ارجات اهم ماقأف نيرحبلا ىلإ
 فريطقلاب كلذ لعفو ىرقلا لهأ نم هل رحام لتقف هءرمأ ىوةو اهالاو امو نيرحبلا

 ءوسلا نم هتقالام ىلع ضع مل هنإذ ءاقشلا اهيلع بتك ىلا ةرصبلا ديري هنأ رهظأو

 الاب هربخ دضتعملا ىلإ املاو بتكسف ةنم وه نم رثكأ نيبولعلا ىعد دب ىلع
 هعومج اجلا لبقأ ؟ لحب ةنسف ولعفف اروس ةرصبلأا ىلع ىدي نأ دضتعملا همأق

 يفسر اذم روف ىوتخلا درع ياسا دبات هيج هكا ١ هنلز قدرات وصلا كرر
 ةعقاولا دعب ىنانجلا راس مث ىرسآلا لتقو ركسعلا ىفام ىوتحاو سابعلا رسأو

 ةرصبلابكلذشدحأ :هوتفاقبا رعألا مهقافةرصبلا ىلإ نومزهتلا فرصن اور جملا
 مهاب أده اهيلاو نكسلو اهنع ءالجلاب اهلهأ مث ىتح ابارطضاو الق

 0 رثكو كانه مههذمراشتنأ سأ ىضتمملا مع امل هنإف ةفركلا هاوسب م سأ امأ

 اسئرذخأو ممر فظفىئاطلا د نب دمحأ مالغ لبش هدوفي اشيج مهيلإ لس رأ هعبتم

 حورنأنومحزتله دضتعملا هلأسف دضتعملا ىلع هب مدقف سراوفلا ىبأب فردي
 حاصل مكةفوتو للزلا نم مكمصعتف مداسجأ ىف لحن هئايبنأ حاودأو ىلاعت هللا

 كتفقنياف سيا ]حور تاحنإ وكر ضيأف انيقهتلا حو ر تا> نإ اذهاي لاقذ ؟ لمعلا

 نإلرقأ لاق ىنصخم ايف لوقتام لاقف . كصخم امع لسو كينعي ال امع لأسق الف

 له مأ ةفالخلاببلط لوف ىح سابعلا كوبأو تام ملسو هيلع هللا ىلع هللا لوسر
 عضوم ىري وهو ريع فاختساف ركب ىنأ تام مث كلذ ىلع ةباحصلا دحأ هعياب

 -هيل] صوي ملو سفنأ ةتس ىف ىروش اهلعجو رمع تام مث هيلإ صوي ملو سايعلا

 - امنع دج عفد ىلع ةباحصلا قفتا دقو ةفالحلا رتنأ نوقحتسآ اذامف مويق هلخدأ الو

 . لتقف دضتعملا هب صأق

 .طمرق ةيعاد نآل ايبس ةؤوكلا داوسب نم ىلإ دضتحملا نم شوجلا عبانت ناك
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 ضعب هب اجأف هدالوأ ةطساون هربو نب بلك ءاوغتسا ىف ىعس هي ءرهم نب هيورك ذ

 خييشااهورقلو مساقلا ىأب ىكملا حي ىمسملا و ركز نبا 891 ةئس اوعيابو مهتوطب

 هلنأ مهمعزو قداصلا رقعج نب ليعامسا نب دمع نب هتادبع نب دمع هنأ اومعزو

 ةيحان نم دضتعملا لوم لبش مدصقف نييمطافلاهعابتأ ىععو مباق فلأ ةئامداليلاب

 اهاوزاتجا ةيرق لكاوضرتعاو ةفاصرلا دجسم اوقرحأو هولتقذ هورتغاف ةفاصرلا

 بونيو نولوط نب دمحأ نبا هيرامخ ةزوح ىف كاذ ذإ تناكو ماشثلا اوغلب تح
 . هومزهف ارارم مهلتاؤ فج نب جفط ايف هنع

 قارعلاو نيرحبلاب عضاوم ةثالثب اورهظ دضتعملا ةايح ىف مهنم ناكام اذه

 مهتباسو مهتخودو نيملسألا تذآ ىتلا ةقرحما راذلا ةلعش مهجور اوءدبو ماشلاو

 . هناي ىأي مك سدقملا هللا تدب ىلإ قيرطلا نمأ

 ةوعدلا تناكفةيقيرفأو نولاب نييمطافلا ةاعد لغتشي ناك ةنمزالا كلت ىفو

 نوكنيالى تح ةيمالسإلا تاهجلا عيمجي دحاو نآ ىف نوكي نأ تبتر ةيايعامسالا
 . ناك كلذكو اهرش ةاقالم لبق سايعلا ىتل

 قرشملا مأ

 "م1 ةتسروب اسي لخدو دضتعملا دهع لوأ ىف ثيللا نب ىرمع ناطاس عسآا
 ىولعلا ديز نب دمحم هعوضخ نلعأو ةمنره نب عفار هفلاخ اهنم هشيحي جرخ الو

 ايناثاهلتحا ىحروب اسنب هرصاحو ثيللا نب ورمع دامذ روياسين ريم ىلع هل اعدو

 مزعافهرلتاق و ل :ههومحافادنج ورععهيأإ لسرأف سوط لإ 52 عقار ناكر

 عم كلذب اياتك دضتعملا ىلا ورمع لسرأو هولتق ك.ذهو اهيلإ هوعبتف مراوخ ىلإ

 دضتعملا لبقنمايادهو ىرلاى ع ةيالولاءاولو عالا ورمع ىلإ تلسرأف عفار سأر

 دالب ىلع ةيالولا دهع ,:ءباطي ةفيلخلا ىلإ لسرأ ناطلسلا اذه ورمعل عسستا ام

 لسرأو كلذ دضتعملا لعففاه ريمأ ىناماسلا دمحأ نب ليعامس] لزعو رهتلا ءاروام

 ههجو ىذلالاملاغلبمناكف ةيده لاسرإب كلذ ىلع ورع هباجأف ةيالولا دهع هيلإ

 ةباد ١٠٠1و ةالحع مجلو جورسب باودلا نه نيرشعو هرد فلأ فالآ ةمبرأ

 ٠ ةازيو بيطو ةوسكو ةرهمثم لالحي



 ليعامس] نكي ملواهزوحيلجرخ هنإف ثيللا نب ورم ةبيصمل ًايبس ةيالولا هذه تناك
 رهلاءاروام ىديىفامتإو ةضيرع ايند تيلو دق كنإ هللإ بتكف هنلإ اهللسي ىذلاب

 رك ذف كلذ ىلإ هتباجإ ىنأف رغثلا اذهب اهتم ىنكرتاو كدي امب عنقاف رغن ىف انآو
 هتريعؤلاومالاردبب هتركسل ءاشأ ول لاَقف هروبع ىف ةدشلاو خلب رهن سأ ورمعلا
 ىلإ رهتلارعو نيقاهدلاو ءائتلا نم هعم نم عمج هنع هفارصن! نم ليعامس] سيأاملو
 رصاخناكراصف ىحاوثلا هيلع ليعام] دخأو اخلب لزنف ورمع ءاجو ىنرغلا بناجلا

 لاكقريبك امهنيب نكي لف كلذ هيلع ليعامسإ ىأف ةزجاحلا بلطو لعفام ىلع مدنو
 نم ةماعل لاقذ برقأ اهنإ هل ليق هقيرطيف ةمجأب سمو ايراه ىلوف ورمع مزه ىتح
 هتبادتماحوف ةمجآلا لخدف ريسي رفن ىف ىضمو مضاولا قيرطلا ىف اوضمأ هعم

 ليعامسإ با أءاجوهيلع اووليهلو هعمنم ىضمو ةليح هسفنىف هل نكي ملو تعقوف

 نأراتخافدضتءملاىل] لسري نأو هدنء ريقي نأ نيب ليعامس] هريخو ًاريسأ هوذخأت
 لتقب سمآلاب هنارحدضتعملا متو هزع مايأ تبتنا كلذبو سبق دضتعملا ىلإ هجوي

 . تكلا ةفالخ لوأ ىف لتقف ورح

 ليعاس] نأ مهفهنأل ناسا ر خخ الل ةص رف كلذ نظ ورمع سعأب دي نب دمت ملع امل
 ناسارخىلعءال.ةسال ادب سم ناس بط نم جفن هل ءارو اب هلع حرابي ال دحأ نبا

 ناجرجكرتوناتسربطىل]عوجرا هلأسي ليعامس] هيل] بتكناجرج ىلإ راص الغ
 ناجرج باب ىلعهيقاف دنج ىف ادئاق هيرحل ليعام.1 بدنفدي زن كلذ هيلع ىأف هل

 هذه بقم» دمت تام مث ديز هنبا رسأو تايرض هتباصأو ديز نبا ركسع مزهتاف

 كلذب .دجأ نب ليعامسإ ىلإ ديز هنبا لمحو ناج رج باب ىلع نفدف مايأب ةعقاولا

 ديز زيدمتو رافصلا ثيللا نب ورمع نيريبك نيلجر ةلود نييناماسلا دي ىلع تلاز.
 . خيراتلا ف ركذ ريبكامهدعب امهدالوآل نكي لو

 افيسو اجاتوةندب ٠:عدخلا دضتعملا هيلإ لسرأ ليعامم] دب نع هلك كلذ مت املو

 ايقرغي رانيد فلأ فالآ ةثالئوايادهيورهوجلا كلذ مسيمج ىلع ايكرم بهذ نم
 بام نماريق نهب راح ناةسجس بر> ىلإ ههجوي ناسارخ شوج نم شيج لك ىفن

 ةيناماسلا ةرساأللل قرشلا ىف ةوقلا تراص كلذبو ثمللا نب ورمعنب دمع نب رهاط

 ماتلاناطلسلاو ذوفتلا ايف مل و ناتسجس و ىرلاىلإناسارخورهنلاءاروام دالب مهديسخ
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 برغملا ىمأ

 .هيل] ب رهني هيو رامخ ناكو ةنسح نول وطنب دمحأ نبدي ورارخ دضتعملا ةقالع تناك

 ةرشع ولاغب ل المح نب رشع نيعلا زم هتفالخل وآلهيا] ىدهأو ار يثك هيلإ ىدهأفآر يثك

 ةالحجورس:اميج ني رشع ىلع الجر نيرشعو زارطامبيف نيقودنصو مدخلا نم

 عبس وةالن'قطامملاو حايبدلا ةيبقأ مهيلعو ةضف بارح مهعمو ةريثك يضف ةيلح

 ةسمخوت روش لال<ةيادمو ر ةضفب قابلاو ب هذي ةسمخ اهنم مج و جو رسب ةباد ةرشع

 نأ ض رمذةرهاصملاب ةنياخلا ىلإ برقتي نأ دارأ مث . ةفارزو مو جورس لغبأ

 لفت-! ءاهج ورتداهج ورنأان أدضتعملا لاقف دضتعملا د ىلع نم ىدنلا رطق هتنبا جدذي

 نم مطق عبرأ (ريرس) ةكد زاهجلا كلذ نم نمو لافتحا متأ اهزاهحي هيورامخ

 ره وج ةيد هيف قاعم طرق كيبشتلا نه نيع لك ىف كيشم بهذ نم ةبق اهيلع بهذ

 رانيدفال 1ةرشع اهتمث كت فلأ اهتمو بهذ نم نوه ةثامو ةميق ا فرعيال

 . لزنت ةلح لكس أ رىلع أل ىبف ىمأ زاهجلا مت املو . اذه دعب نركي كاو رظناذ

 ةعامججقنولوط نب دحأ نب ناييش ءاغأ اهعم جرخأو دادغبو رص نيب ايف رصق اح

 -هيف شرفدقارسعق تدجو لزنا1تف'و اذإف دبا! ىف لغطلا ريس اهب نوريسي !وناكف

 ةماقإلا لاح ىقاهأن1 حاصيام لك هيف دعأوروتسلا هيف تقاعو هيلإ جاتحيام عيمج

 نم لقتنت اهيبأ رصق ىف امنأكة معلا دعب ىلع دادغ ىلإ رصم نم اهريس ىف تناكف

 ًايئاغ كاذ ذإدضتمل' ناكووب ىو ةنس مرحلا لوأ دادغب تمدق ىتح ساجيىلإ سلحب

 .يناجفىدونوىفاشاعبير هنار ىف هيلإ تاقتف مدق ىتح مرحلل تاخدأف لصوملاب

 برردلاباوب [تةلغوف ةزلاموي وهو دحألا موي ةلجد ىف دحأ ريعي الأ دادشب

 نم ةلجد ىتداحت لكوو عارش ةلجد ىلإ ةذفانلا عراوشلا ىلع دمو طشلا ىلت ىلا

 رادزءاذشلا تفاو ةتعلا تيلص ايلف طشلا ىلع مرود ىف اورهظي نأ سانلا عنع

 يدنلا رطدأمق تناك ىتأ دعاص راد ءا زاب اوفةوو عملا مهعم مدخ اهيفو دمتعملا

 .تاقارحلا تردحأ اذهلا تءاجاءلف دعاص رادعم تدش تاقارح عب رأت دعأ تناكو

 دضتعملا راد ىلإ تلصو ىتح اهللإ تلزتف مهيديأ نيب اذكلا تراصو

 ىيرسوس رط رغ ىلع ةظفاحلا«ل ] تن 5و ماشلاو سرس رطهيلإ ور عمى هيورامخ ناك |



 ؟م»م ةئسهي ءرامخلتق ىح كلذىلع لاحلا لزي مل . مايق ريخ كلذب موقت هدونجو

 هدنج نم عمج قفتأف هيبأ كلم أم سوسيام ةردقملا نم شيج هدلو هدنع نك ملو

 ميتدافودضتعملا مرك أف دادغب اودروو اوبرهف هممأ فرع نكلو هب كتفلا ىلع
 هذه تناكو نوراه ءاخأ اولوو هولتقذ شيحم نورخآ ةعامج اوراث كلذ دعبو

 نمدفو مدق دقْفْنوارط ىب ىديأ نم سوس رط جورخل ايس ةيلخادلا تاعزانملا

 . لعفق هلبق نم ايلاو اهلع ىلوي نأ نويلطي دضتعملا ىلع اهلهأ

 مصاوعلاو نيرسنق نع نوراه لزانتينأ نوراهعم كلذ دعب دضتعملا قفتا مث

 ةنس لك دادغبب لانا تيب ىلإ لمح نأ ىلع ماشلاو رصم ىلع هتيالو رصقتو

 دضتعملا ذوفننأ نيبتياذهنمو . نوراهىلإدقعلار عاخلا تهجووراتيد4 ه٠...

 مهيب عقوىذلا ف الخلاب نيينول وطلا مآ ف ءضل لبقناك اعىوفأ راص ماشلاورصم ىف

 : دضتعملا تامص

 دهعىفناكام رثك اءدهع ىف ةفالخال ناك كلذلو "ءيرج بالقلا ىوق دضتعملا ناك

 مانيال اودع مهءارو نآل ملصي نأ لج ةقيقحلا ىف ىمآلا ناك نإو ةبيهطلا نم هيبأ
 هتعاجت عمناكو ٠ اهلك دالبلا داسفا ىلإ كلذ ىدأ ولوهنكمأ امب مهكلم داسفإ ديرب

 هلتقي نب ليثعلا ىف هبغرلا ديدش ءامدلل اكافس ةمحرلا ليلق

 ىلع ثيراوملا ماهس نم لضافلا درب سعأ هنأ اهتم ةليلج ةيلخاد تاحالصإ] هلو

 كلّدنم نوقلي تاكرتلا باعصأ ناكو ثيراوملانا وبدلاطباب صمأو ماحرالا ىوذ

 ناكارخص هتهوفنم علقو ةلجد دفاور دحأ وهو ليجد ىركب هماتها امتمو ءانع

 ءءاملا عمم

 : هحرش ىف ةلك نولئاق انإو ىدضتع ا موقتلاب فرعيام هحالص] ممأ نمو

 ىلع ةمالع روبشلا ةلهأ لمجيو ةيلالحلا ةنسلا لمعتسي مالسإلا نيد نأ مولعم

 رتعم كانه نكي لف ةجحلا ىذ قتيبلا جو ناضمر موص اهنم اهضرتفا تادامع

 نكيرملو : الياق الإ اعبرو اموي رشعدحأ ةيلالحلا ةنسلا ىلع ديزت ىتلا ةيسمشلا ةنسلل

 !اورطضانيدلس!نأ لصح نكناو ةيلالغاوةيسمشلا نيهذسلا نيب قيفوتلل لاح كانه

 راسثلا كاردإ دنع نوكت امنإ جارخلا ةيابج نآل ةيسمشلا ةئسلا ةاعارمل دعب ايف
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 .زورينلا موي ف جارخلا تنوحتدتفي اوناكف دحاو اهتقو هذهو تاللغلاو

 أوناكو ةلماك أموبنوث الث رهش لك اموي ا ةيسمشألا ةئسلا ردع س رغل' تفاكو

 نمعساتلارومشلاو نماثلا رهشلا اهو ءامرذأو أَم ناب سا مايأ هييح اهيلإ تنوف.يضت

 ةعاسلا سخ نمو مات روش مأوأ مويلا عر نم ةئسأأ . لك ف مهل ع متحيو مروهش

 2( ةشنم 15 لك ىف م ماتلا روشلا اوقحلاو دحاو مو مث دنع مرولا عبر عمال ىذلا

 ايلف . ةدعااوذه تضماءلك الماك ارهش هتقو نع ز ورينلان ءرخؤي أواك كلذىملع ءانبو

 لكوتملا دهعىف زورينلامايأ جارخلا متفرمتساو سبكلا اذه اولفغأ هك 1م طقس

 رضخ!عرزلا نإ مجنملا ىحب نب لملم رضخأ هآرف عدز م هدلكأس سهم خد

 تناك فيكف جارخلا حاتفتسا ىف ىحي نب هللا ديبع ىقرمأتسا دفو كردأام دعب

 هتقوىمايآلا هذه ف زوربلا الو سرفأ ماي هماع ى رج ناكام ىلع مولا سال

 مدقت اذإزورينلا ناكو !رهشةنس ١) . لك ىف سيكست تناك امالاهمايأ ىف ناك ىذلا

 تطقسأو رأب نم سمخ ىف راصفزبشأ ؟كلذتسبك نأريز ردح ند سمخ راصوارهش

 ىرسفلا دلاح لل: ادع اذه زواجتيال ناكف ناريز> ف سم لإ ه'درو أرهش

 نم اوعنتما املف كلذ نم اهعنم سرفلا هيف سيكت ىذلا تقولا رضحو قارعلا

 رضخأ عرزلاو ناسين ىف عقي راص ىتح ًاديدش امدقت زورينلا مد## سبكلا

 هيف علقو ناك ىذلا هنقو لإ هر زوري در "ل_ع 4-13 ل عاق لكوتملا لاقو

 تبتكف هيف جارلا حاتفتسا نوكيل ىحي نب هللاديبع كلذب فرعو سرفلا مايأ

 دضتعملا ىلو املف . لكودتملا لتقل متي م اهرمأ نكسلو موو ةنسا بت ك كلذ

 هياسا زورينلا خيرات اهمدعت ىلا 4 بست و 2 م منها لكوتملا ريو أ

 1١١ ىف ناك هردق زوربنلا رخآأف أ ام 80 نيدس رخل م هنأ ديجووف سبكلا لامه]

 سيكتل مورلا روهش باس ىلع هلمجو هنع رخأتيال امئاد كل ذك هلم ناريزح

 .٠ رخأتي الوهتمز نع زوريناا مدقتيال راصف اهروهش مورلا تسبك ادأك هروهش

 ىلا زورينلاهب دمي ملف هليص# ىف ققد نإو اذهو : ةيقايلا راثألاهبادك ىفىتو رييلا لاق

 لبق ناكمهسيبك سرفل' لام*] نأ كلذو سرغلا ةلود ىف سبكلا دنع هيلع ناكام

 ندرجدزي نامزؤةئرلا اوسدك دق اوناك مهنآل ةس نيعيس نم بيرك درجدز كاله



 مب ةرسابعلا ةلودلا

 .ق>اوللا اوءضوو بجاول: وهو رخأتلا نم ةنسلا مزا امل امهدحأ نيرهشب روباس

 .نوكيل ف:أدسلل رخآلا ربشلاو ركذنس اك ءام نابآل ةب وذلا ناكو هلةمالع هقلخ

 نيبو روباسنب رجدزي نيب ىتلا نيئسلا نم طةسأ اذاف ةليوط ةدم ىلإ هنم اغورفم

 خيراوت قاف قيفحتلب ال ةنس نوءيس بيرقتلاب قب ةنس ١) .رايرهش نب درجدرب

 اموي |/نم ابي رق عابرألا نه ةئس نيعبسلا هذه ةصح نوكيو ٌادج ةبرطضم س رفلا

 ىف زورينلا ن وكيىتح ٠0< الاموي إب رخؤي نأ سايقلا نم ليلحتلاب بحي ناكف

 ةهبش تناك سبك-لا ىف سرفلا ةقيرط نأ ىظ كلذل ىلوتملا نكلو ناريزح ؟م

 ىلع هيفرمآلاو مهكلم لاوز ندل نم مايالا بسلا هيف مورلا !اهكلاسي ىتلاب

 .هما كلذ فالخ

 نأباسحلاب اوأر 1 مهناف ةيلالحلا ةنسلا عم ةيجارخلا ةنسلا قافتا ةلأسم امأ

 ةنسلا ىلع نوفيضي اوناك ةيلاله ةئس بس بيرقتلاب ىواست هي ةنسس سس لك

 ؟4(4؟ ةنسملإ جارخلا بسن ةيجارخلا 949 ةئس قف ةتس مب ترم املك هيجارخلا

 كلذل برضنلو . جم ةنس تكردأ امنإ ةلغلا نآل ؟6 ةنس تطقسأو ةلالحلا

 لوأ+9؛ةنسوبام4 وهو ؟..ع ةئس مرت لوأ ناك هنولهعي اوناكام هب مهي الثم

 ةنس "0و هيرقةنس ممم نيذه نيب نهو موج هنس وياه ١١ وهو 74 ةنس مرحملا
 ةلالحا ةنسلا عم دحتت ىكعاف م46 ةنس ىج راذلا باسملاب ةنسلأ نركتف ةيسوت

 +41 ةنس جارخلا نم نوطقسيو 04م ةتس نوك-: ىتح ًادحاو اهياع نوفيضي

 قرشملاو قارعلا جا رخلاةيايج نوكست نآهيفرمأ اناتك كلذيدضتعملا بتك دقو

 هقرشا او قارعلاب ديق امن]و اهعسر ىلا قيرطلا ىلع امهارحجي ىرحيو أمه لصتي امو
 اضالكوى ورلا سيكلا ىلع ماشلا ىفو ىطبقلا سيكا ىلع تناك رصم ىف لاحلا نآل

 ٠ نامزلا هب ريغتي ال

 دعب ترخواهتببأ تعاضف دادغب اهب لديتأو ارماس كرت ىذلا وه دضتعملاو
 مظعأ الو لمجأ الو اهنم نسحأ اهلك ضرآلا ىف نكي مل لب دادغب عراضم تناك نأ

 اهضاقنأ لمحتو ضقت: تاعج أهرمأ ريدتسا املو اهنم أك-ام عسوأ الو سنآ الو

 : زلعملا نبا َلاَعَف امم لمعي دادغب ىلإ

 مارد ءىشل امو ارهاس ترفقأ دق
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 ماجأ !ناذك# ف لمحم ضقناان

 ماظعلا هن لسستت ليف تام اك تقام

 ىدتهملاو زيعملاو رصتنملاو لكوتملاو قئاولا مثد ءافلخلا نم ةتس روق امى

 ناب ٍكسعلا ىلع نب نسحلااو دم نب ىلع امهو ةعيشلا ةمئ أ نم نيمامإ رق امو دمتعملاو

 رظتنملا ىدهملا هنم جرخم هنأ ةعيشلا معزت ىتلا بادرسلا اهبو

 دضتعملا ةانو -

 قتكملا هتياهدهع ىلو ناكر مو ةئد رخآلا عيار نم نيد ناعل دضتءملا قوت

 قتكملا -7/

 كمجي اهعسا ةيكرت دلو مأ همأ و لكوتملانيدمحأ ىنأنب دضتعملانيىنتكملا ىلع وه

 ميسر ؟9 ىف كلذو هتمدهعب درضتعملا هينأ ةاو دعب ةفالخلاب عيونو ؟م+ةنس دلو

 ةدعتلاىذ إ ؟ىفوؤوتنأ ىلإ ةفياخ لزب لو ( و ء؟ةنس لير )١٠6 ؟مو ةنس رخآلا

 امري وربشأةتسو تاوتستسهتدم تناكف 66 ءم ةلس سطغأ 1( و60 ةنس

 سع نيس رد] نب ىح ةسرادألا نم ىصقألا برغملا دالب ىلع هدهعىف ىفوتو

 تناكو تيبلا اذه دارفأ نيب تناك ةليوط تافالتخا دعب سيود] نب سيرد] نبا

 مقطع ةنس هالو

 دمحأ نيريهاربإ نب هللادبع نب ا ةدايز ةيلاغالا نم ةيقيرؤ] ىلوت هدهع ىفو

 مو. ةنس هتيالو تناكو تيبلا اذه ءارمأ رخآ وهو باغالا نب دمع

 تيبلااذه نمءارم الار خآ و هوز ولوط نب دمحأ ن.نابيش هدهع ىلع رصم ريمأ ناكو

 ما - ؟مو) دمع نب ميهاربإ نب دايز داي ز لآ نمدسز ىلع ريمآألا ناكو

 مهاربإ نب قاعإ شيجلا وبأ

 نيد أم( هبه - ماي ه,) دمحأن ليعامس] قرشملاب ناماس لآ نم ريمألا ناكو

 ( 8.١" كوم ر ليعع]

 لراش أسنرف ىفو فوسايفلاب بقاملا سداسلا نوال مورلا دالب ىف هرصاعيو

 . جذاسلاب بقلملا ثلاث#



 مباب ةيسابعلا ةلودلا

 قتكملا ءارزو

 نيناماسنب هتاديبع نيرساقلا هيبأ ريزو ةرازولا ىف قبأ ىنكملا فاختسا امل

 اميهم امظع ةرازولا َْق رهتساو دضتعاا نمز َْق ناكام ىلع روءأآلا ريدو بهو.

 مو ةتس ىفوت نأ ىلإ.

 نسما َن سايعلا ةدعز قتكملا رزوتسأف

 هدهع ىف لاوءاآلا

 دحأ ىنأ دهع ىف شءتنت تأدتءا تناك نأ دعب ىنتكملا دهع ىف داليلا تسكسشتا

 ذوفناا ىوذ نيبتاسفانملا روهظب هتيالو تأدتبا دقف دضتعملا هنبا هع. قولا

 قرظن ريغ نم كلاهملا هدروي ىتح ديكرش رخال ديكسي مدحأ ناكف ةلودلا نم-

 ةماآلا ةحاصم هيضتقتام ىلإ كلذ

 ظاحا شيجلا دوقي ناك دضتمملا مالغ اردب نأ كلذ ىلع لدي ام لصح امو

 نم نكي ملف ةدعابم هللا ديبع مساقلا تكملا ريزو نيبو هنيب ناكو سراف ملقأ ف

 ردب ةقراففمو هيلإ ريسملابمميمأي سرافب ردب عمنيذلا داوقلل لسرأ نأالإ ريزولا

 هرادب لكو هفارصن|ةقيلخلا غلب الف طساو ىلإ قرصنا ردب كلذ ىأر امل اولعفت-

 سارألا نم هما وحمب ىمأو اوسبخل هداوقو هنالغ نم ةعامج لع ضيقو

 ءارغاب لصح هلك كلذو ( هللاب دضتعملا ىلوم مجتلاوبأ ) الع ناكو اهلك مالعالاو

 ردب ردغ نم ةغيلخلا هفيرختو ريزولا

 فسوب نيد ر ع ىنأ,اعدف ردب لع ضيقا'ىف ةليحلالامعتسا كلذدعب ريزولادارأ

 ريمأ نم نامآلا هئاطعإو هسفن بييطتو هاَقفرو ردب ىلإ ىضملا» هرعأو ىضاقلا“
 مالا رتساف نامآلا هيلإ عقدو ىضاقلاهيلإ بهذف هدلوو هلاموهسف: ىلع نيئمؤملا

 نأو مهحالس اوعزني نأ هناللغ ىمأو اعيطءاعماس دادي لخدب آاردب نأ لعامهنيب

 اذش ىف جادنك نيقاحسإ نبدمحم هافاو ذإ ةقارحلا ف ريسيوه اهيبو ادحأ | وبراحال“

 ناملغ دحأ نيحلا كلذف هيلعدرو م“ ردب سفن بيطو ةقارحلا ىلإ لوحت هيراق املف-

 امل] هجرخأف ةيفاصاا ف ةريزج ىلإ هيراص ىتح ةقارلا نم هذخأف راط ىفناطلسا!»



 ةيمالسإلا ممالا ثيرأت تارضاح فحل

 هلام عسيمجو هرودو هتالهتسمو هعايض ناطاسلا مستو هلتقو

 هذيفت“ ىلع ارداق نكي مل صأ ىف طسوت ىذلاىضاقال ىزخلا لمعلا اذهب ناكو

 دحأ لاق ىتحةرعملا نم قيثاوملاو دوهعلاب لالخإلا ىفام كرد: ةماعلا تناك دقو

 . هتاعف ىلع ىضاقلا مذي ءارعشلا

 ريماآلا سأر ذخأ تللحأ م 2 روصنملا ةنيدع ىضاقل لق

 رو- كلم ىف ناماللا دعو دهعلاو ق-يثاوملا هناطعإ دعب

 روج نيمحمم اهنا ىلع هللا دسهش قا كنامأ نبأ

 ريرسلا كسيام ىرت نأ ىلإ هيفكق رافت ال كيفك ثإ

 روز ةداهش ادماشاي ةمآلا بفكأ اي ءاسحلا ل..لقاي
 روسجلا ةالو هلاشثءأ نسح الو ةاضقلا لعف اذه سيل

 روهشلا ريغ رهش نم ءارهزلا ةعملا ىف تيكر سمأ ىأ

 ريفعتلا ةدجس دعب امتناص ناضمرىف تأتق نم ىض» دق

 رورغ ىف مكنم دادنب لهأ ىمضأ بوقعينب فسوي ىناي

 ريزولا اذه ةايح ىف كلذ ىنارأو مكدامش هللا ددب
 ريكنو ركشم دعب نم لد اعلا كلل باوجلا دعأف

 رولا لك مقتسملا مز اح ىنآل ءادف ملك مننا

 .نيذلا ءاضقلا نم نوءقوتي اونوكي مل مهنأ سمآلا اذه نم ساسنلا جاه ىذلاو

 . ناميآلا مارتحا مدعوردفلا ىلع انوع اونوكسي نأ مالسإلا ةعيرش مهف نوذفني

 .قارعلاو ماشلا ىفمهناريف ما رطضاو ةطمارقلا سأةدايزال اببسلاحلاكلت تناك

 هم قيرطو نيرحبلاو

 ءاوغتسال ىعس مهسفنأ نع نونغيال داوسلا لهأ هيوركز مهتيعاد ىأر ا

 ةعامج تناكو اوبيجتسي ملف هيأر ىلإ مثريغو ممن و ٌطو دسأ نم ةفوكسلا بارعأ

 صدت قيرط ىلع قشمدو ةفركلا نيب ةوامسلاب ريلا ىلع قيرطلا رف بلك نم

 مرطلاخو موءيايفمهل] هدالوأ بورك ز لسر أفاهلب ]ىلع راجتلاةعتمأو لسرلا لمحو
 لبقف ةطمارلا ىأر ىلإ موعد مث كلذ ممولبقف بلاط ىنأ نب ىلع ىلإ اومتتاو

 جنيبشلا هوبقلو هيو ركز نب ىبجحي ؟م4 ةنس رخآ ىف ارعيابف مذافعأ دحأ مهنم كلذ



 -5 ةيسايملا ةلودلا

 هرعاطأ وهو دقتعا تح 1 قرخعو عبات فقأ ةئام قرشملاو داوسلاب نأ مه معزو

 هولتةوءورتغافرضم رايدو رغةفاصرلا ةيحاتب دضتمملاىل وم ىمليدلا كيس مدصقف

 لاعأ ىلإ اودعصأ ىتح اهمأو زاتجا ةيرةلكاوضرقعاو ةفاصرلادجس» اوقةرحو

 مزبف فج نب جضط هلبق نم اهيايو هيورامخ نب نوراهةزوح ىف تناكىتلا ماشلا

 نوعرصا [هنلا نفي أو ودم ةئرده هع قع جييفط هيلاههج و شيج لك ىط رقلا

 نمابيرق مهعقاوف هبرح ىلع جْعط مم ممتجاف نولوط نب دمحأ مالغ ريبكلا اردب

 ىلوواوزاحناف نيب رصملا ىلع ةرئادلا ترادم ىطهرقلا ىحي ةمقاولا ىف !ةقوقشمد

 بقافهل ةيآامنأ عز وههجوف ةماش رهظأءىحاخأ هيو ركؤنب ني-لا مهياعةطمارقلا

 ىعست ٠ ماشا ضرأ نم اه ريغو صخدنج ىلعو نييرصملا لع رهظو ةءاشلا اذ

 ؟و.م 73م5 ىتس ىف هلك كلذ ناك اهرباتم ىلع نيئم ملا ةمأب

 هسأقلوخدلاو هحاصب هرثث تقتانمالز اهلخد دل لك ىف لتقلا رثكي ناكو

 ةيملس ادحأ اهب قي مل ىتلا ن'دلبلا نمو بناكملا نايبص ىتح ادحأ كرتيال ناكو

 نءةماشلا ىذنم مهملأ امم نوكسي دادغبب ةفيلخلا لإ ماشلا لهأ بتك تلاوت

 راسو بهأتف ماشلا ىلإ هسفنب جورخلا نم ادري ملف دالبلا بيرختو ىلاو لتقلا

 سراف فال آ ةرشع ىنرغألا اب ايدي زيب مدقو لصوملا ىلع هقيرط لعجو ماششلا ىلإ
 ملسو ًاريثك اقلخ مهن لتقف ىطهرقلا مهسيكتف بلح نم اييرق رغآلا وبأ لزنف

 -هعم ق: نك رغآلا وبأ هب راك باد ىلإ ىطءرغلا هتف لج رفلأ ىف باح لخ دن رغالا وأ

 مهنع عجرف دلبلا لهأ نم

 هناجاسنب دنع ىلإ اهرمأ لعجوهياإشو.جلا ريسو ةقرلا لون ىتح قتكملا راس

 ,ىطم را باحصسأب اوقتلاف اليم 1١ هامح نيبو هنيب راص تح دمي راسف بتاكلا

 نمرسأو اولتقو ىطمرقلا باحأ مزهف تدتشاو نيقيرفلا نيب برحلا تمحتلاف

 ىأ راسا م.ناطاسلا باصأ مهعيتو ىداوبلا ف نوقايلا قرفتو ريقكر شب مهاح ر

 رهظي نأىلإ ىداوبلاب قداينأهيل] مدقتو الام هل اعأ لمح هدتحب لرنام ىطمرقلا

 ةيريااىفاضرعةفوكلادب ري راسو هسهةثالثف وه بكرو هلإ ريسف عض وهىف

 فرعي ءض وم ىلإ هءم ناكنم ضع هج وق هداعو هداز هعم دقت عض وعىلإ ىهمتنا قدح

 مث جمجف هرمأ نع لئسو هيز ركنأ اهاخد ايلف تارغلا قب رط لامعأ نم ةيلادلاب
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 هعم نم 7 هياع ضبقو ةيحانلا كلتب ةحاسلا ىلوم جرفع هعم ةءاشلا اذ نأرقأ

 ىلإ لمح مث اربشم ةقرلا لخدأ موو ةئس مرح بو ىو قتكملا ىلإ هب اوراصف
 ةطءارغلاز نم مذخأ نيذلا قىرسالابو هدنجب ناملسنب ده ا كلذ بةعو دادغي

 ةقرفلاهذه نم ةيماشلا ىحا ,الا تفظن و مهلكا ازمه انا سعر مو

 ملةءاللا اذ ىحت دلاو ناف ىطمرقلا بهدلل اديبم نكي مل كلذ نأ الإ ةركسنملا

 . ةنتملا أر هيو ركز وهو ةايجل اديق ىلع لزي

 همسا ىرقأا ىدحإب نآرقلا املعم ناك الجر ذفنأ ةماشلا ىذ لتقم هغلب امل

 هنأر ىلإ مهوعدب بلك ءايحأ لع رادف هرمأ ىمعيل ارصن ىمستف ديعس نب هللا دبع

 مهلا قالا فارع نم طق رطب دلي رفك انا اقر مقل ندر ريفابف
 ايلف مهئمأ مث اهلهأ براط تاعرذأو ىرصب ىتتيدم ىلع راغأت ماشلا تاهج ىلإ

 اهتاتاقع بلغف قشمد موي راس مث محلاومأ قصتساو مهي رارذ ىسو مهلتق اودلستسا

 نيسملاه.!ؤ ذقن 'هلعق. ةفيلخلا ملع الو . اهنع اهلعأ عافدل قشمد ىف عمطي مل هنكلو

 وحن اوفطع ءريخ مهب لصتا الق ةيربط ةطما_ةلا لخد دقو قشمد دروف نادمح نإ

 عطقتا واغوأ املفءامىلإءامنمنولةنأب م و ةوامسلا ةيرن ىف نيسحلا مهعيتو ةوامسلا

 نماولتقو اهمعن اوهنذ نوراغ اهلهأو اهودبصف تيه ىلإ اورسأو محامأ . مهنع

 قاحإ نب دمم ةفياخلا مهيا] لسرأف ةيربلا ىلإ اهنع لحر من اهلهأ نم هيلع اوردق

 هذههجوت؛ بلك رذب مع او . موحن دمصي نأ نادمح نب نيسحلا سأو شيج ىف

 اورسوظأ و ناطاسلا ىلإ هدأرب اوبرقتو هولتقف رصن ىلإ اودعع مهيلإ شويجلا

 . ةيوابلا ىلإ اوزاكاف ةطمارقلا ةيقب امأ مهنع افعف عوضخلا

 دمحأ نب مسأقلا هما رصف لدب ةيعاد مهيل] لسرا كلذ لك هيوركز غلب املو

 هسمأ اولثماقموسةنس نم رحنلا موي اهيلع اوريغيل ةفوكلاب هوفاوي نأ مدعاوو

 لجر م١٠ وح مهددعو ديعلا ةالص نم سانتلا فرصتم ةفركللا باب اوفاوو

 اهولخدف ةفوكسلا ىلإ سائلا ردابو ةعامج اوبلسو ماوءلا نم هوقحل نمب اوعقوأف

 ثعب م“ مهءزهفةطما رقلافداص و دنجلانمهدنع نمي لماعلا ضنف حالسلا اودانتو

 نكلو ةيسداقلا ةهحي ةطءارقلاةب راح دنج كاته نم لسرأف دادقب نم ةدجن بلطي

 ةميزه حبقأ مزهناف هفلخ نم ةطمارقلا هتءاخل هتعجر طخ ىلع ظفاحي ل دنجلا اذه



 مس ةيسابعلا ةلودلا

 هيوركز ىلإ اولسرأ مث ةوقدنمم تراص وهوذخأة مث ركسعم ىفام ىلع ةطما رقلا ىوتحاأو

 ىلوتب ماعلا وهن ز ربيال ديسلا هن وعدي بجتح رهر مهحم راسف هم نم هوح رختساه

 . ءارحصلا مهلامعأ رقه اولعجو اهيضيو هنود رومآلا

 ىلإ ةكم نمةببالا جحا لفاوةىلعا وراغأ مهنأ ؟ه ةنس ىف هواعنام ثبخأ نمو
 لاومآلان ماو ذخأو ربخ ريض نم جاجحلا ءال وه نءا وكرتب لف قارعلا وناس ا_خ قرشملا

 ريزولا متهاف ناطاسلا لعو سانلا نع رسالا مظعفدادغبىل] كلذ ربخ در و وامظعاتيش

 | ريثك مهم لتقن مهلئاقو كم ةداج ىف مهيلإ بهذ ايظع ًاشيج مجلإ بدنو سالاب
 شاعوه ركسعم ىفام ىلع دنجلاىوتحاو ه:صاغ نم ةعامججو هةفيلخو هءوركز رسأو

 نيسملا مهةأ ةطمارقلا نم اوبره نيذلاو تام مْ مايأ ةمخ ةعئاولا دعب هيوركز

 نمىناثلا و هلامعنم لماع ىلإ ةءاشلا ىذ نم امهدحأ نيباتك صن انه ركذنلو

 اج ىتأا مهواعد ف موقلا ءالؤد نام ناك فيك امل حضتيل ةياشلا ىذ ىلإ لماع

 . داسفلا/ ضرآلا ىف ىعسلاو سائلا ءاءد كفس نولحتسي

 هللا نيدل رصانلا هللا روصنملا ىدهم اش ا دمع نيدمح أ هللا دمع نم - لوآلا باتكلا

 نم راتخلا هللامرحنع باذلا هللا باتك ىلإ ىعادلا هللا كح 1 اهلا هللا سعأب مناقل

 جارسو نيدسف ا ك]ومو نيطساقلا لتاقو نيدحاملا دييمو نيدتعملا مصاقو نيملاظلا

 ريخدل وونيلس رملا كيم ةثس) مقأأو نيفلاخلا تنشثمو نيميدتسملا ءايضو نيرصمملا

 مالسىد ركنا ديمحنب رفعج ىلإ«! ريثك نيبيطلا هتيب له أى لعو لسو هيأع هللا لص نييصولا

 هللا ]ومر دحىدج ىلعىلصي نأ هلأساو وه الإ هلإالىذلاتاكيلإدحأى أن كيلع

 ةرفكلاهللاءادعأ رابخأ نهكلبق ثدحامانيلإ ىمتنا دقف دعب امأ ملسو هيلع هللا لص

 انيأرو كلذانمظع اة ض رالا فداسفااو ثيعلاولظلا نم هورهظأ و كتيحانب هولعفامو

 ضرألا يف ذوءسإ نيذلا نيااظلا ئادعأ نموب هللامقتفي نمانش ويج نم كانه امىلاذغنت نأ

 متانددمأو ست ةنيدم لإ نيذم وا نس ةعامو انتيع و اآريطع انذفنأو ادا

 باطل كتيحان ىلإ ريسملا ىف مبيل] انزعوأ دقو مرثأ ىف نحنو ركاسعلاب

 اندنع هدئاوع نسحأ ىلع مهين هللا اتيرحي نأ وجرت نحو اوناك ثرح هللا ءادعأأ



 ةيهالسإلا مهلا خيرات تارضاع ماعم

 هرصتبو هللاب قثتو انئايلوأنم كعب نم بولقو كياقدشآ نأ ىغبذيف مهلاثمأ ىف

 انيلإ ردابتو ناعإلا ع فرحناو ةءاطلا نع قرم نم لكىف هاندوعي لزي ل ىذلا

 مهللاكناحبسهللاءاشن ]اه رمأنم ةيشانع فخت الو اهيف ددجتي امو ةيحانلا رابخأب

 لوسرد# ىدج ىلع هللاىلسو زيمملاعلا بر هللدحلا نأ ماوعدرخآو مالساهيف مهتيحتو

 . ًاريثك سو هتيب لهأ ىلعر هلل

 روصنملاىدهملا مامإلا دمحأ هتلاديعل محرلا نمحرلا هللا مسب  ىناثلا باتكلا

 نب سمأع نم كلل ذ دعب م  هلءاعملإ هباتك ةخسف ردص لاثم ىلع هلك ردصلا مث هلام

 ريمأ ءاقب هللا لطأ دعبامأ هتاكرب و هللاةمحر و نيتمؤملا ريمأ ىلع السئ اقنعلا ىميع

 همعت غم ءأو تداعس وهتمعت و هتءاركوهتءالسوم رصن و هديب أ” ورع هللا مادأو نينموم ا

 هللالاطأ نين ا ريمأ ىدم.باتك لص و ناك دقفهي د هلضفو هيل ]هناس>]1قدازو هيلع

 ىلإ هداوق نم دئاق عم ةروصتملا شويجلا ضعب ذوف: نم ناكام هيف ىتلعي هءاقب

 عاقيإلاو اوني ثيح مهبلط و محد نبا نئاخلا رص رصقلا ىنبهللاءادعأ ةدها4 انتيحان

 ىف ضوبنلاب هباتك ىفىرظن دنع هزع هللا مادأ ىنرمأيو مهعايضو مهبايسأبو مم

 مهتدضاعمو شيجلا ةفتاكهو مهئاقلل ىرئاشعو ىناحأ نه هيلع تردق نم لك

 اذهىلإ لصي ملو هتدهفو هب نورمأي و هيلإ نوموبام لك لمعلو ممريسب ريسملاو
 نم افرط تلا:ق ةروصالا شويجلا تفاو ىت> نينمؤملا ريمأ هللا زعأ باتكلا

 هوقليا ةيعادلادحأ نب رورس«نم مهياعدراولاباتكلاب اوقرصفاو محد نبأ ةيحان

 تصصتقاىذلا باتكلا ةجرد ىف دحأ نب رورسم باتك ىلع درو مث ةيمافأ ةنيدمي

 ضووبنلا و هت ريشعو ىناهصأ نم أيت نم عمجي هيف ىقرمأي اذه ىناتك ردص ىف هيفام

 لوزت اثدنع مص تقو ىلع هباتك دورو ناكو هنع فلختلا ىنرذحو هلبقام ىلإ
 دقولجارو سراف نيبام لجر فلأ ءاهز ىف ةقرع ةنيدم حلفم دبع كبس قراملا

 هللالاطأ نينه اا ريمأ ديعدياولا نب دمحأ هجو دقو انتيحان ىلع لطأو اندلب فراش

 ةيحانىلإن ويعلا انهو وانيل] مان هم ىناحصأ عيمج ىلإ تهجوو هبامحأ عيمج ىلإ هءاَقب
 .نأوجرنوهجولا كلذ اندصق نوكيف ديرب نيأو نئاخلا اذه رابخأ ىرعتل ةقرع

 .ىف قراملا اذه لوزنو ثداحلا اذه الولو :ة:ردقو هن هنم نكميو هب هللا رفظي

 .ةني دم ىلإ ضوهناا نع ىنادكأ ةعاج ىف ترخأت امل اذدلب ىلع هفارشثإ و ةيحانلا هذه



 55-5 ةيسايعلا ةلودلا

 مكحي ىتح ةيحانلا كلب نم ةدهاجل نيميقملا داوقلا ىديأ عم ىدي نوكتل ةيمافأ

 ببسلا هءاقب هللا لاط أ نينم ملا ريمأ ىديس تءلعأو نيكاجلا ريخ وهو اننيب هللا

 ذوفنلاب هزعهللا مادأ رمأ نإمث هنم لع ىلع نوكيل دحأ نب رورسم نع ىاخت ىف

 نينمؤملا ريمأ لعشامثأ للاءاش نإهب فس أبام تاثتماو هيأر ىذوه: ناك ةيمافأ ىلإ
 ريمأ ىلع مالسلاوهتيفاعو هوفع هسبلأو هتمارك هأنعو هتمالسو هرع مادأو همعن

 لهأ ىلعوىنلا دم ىلع هللاىلصو نيملاعلا بر هتلدحلاو هتاكريو هللا ةمحرو نينمؤألا

 1 ٠ رامخألا نبرهاطلا هتيب

 رثك ألتفرهدالوأ و هيوركز لتقدعب قارعلاب ةفئاطلا هذه ناطاس فعض اذكه

 قتكمملا دهعىفهلنكي مونيرحبلابىنانجلا وهو ىمفآألا بنذ تب دق نكلو مهئاعد

 . هنيح ىف كلذ نيبنسو ردتقملا دهع ىف هابازرو هيئاصم تناكامبإو لمع رييك

 قرشملا ريد

 القاع الجر ناكو ىناماسلا د أن بليعامسإلر هئلاءاررامو ناسا رخدالب ترظننا

 قو ىتح هنع ضار قتكملاو هيلع وهام ىلع هرمأ لزب ملو ةاث ةعرع اذ اريده

 هيلإهلسر أو ءاول هدف قئكملا هل دقعو ليعامس] نب نجأ هنبأ هدعب ىلوف ؟هيو ةنس

 برسغملا رخ

 ىدي ىلع رصع نولوط ى ةلود اهادحإ ناتلود تدضرقذأ قتكمملا دهع ىو

 ةبلاغآلاةلود ةيناثلاو م.م ةنس نولوط نيدمحأ نب نايهش اهئارمأ رخآو نييسايعلا

 . برغملاب نييمطافلا ةيعاد ىعيشلا هتلادبع ىنأ ىدي ىلع تهتنا ةيقيرفإب

 : مورلا عم تاقاللا

 ايادهلا تادوبت هنأ ىح مورلا كلم مم ةنسح آلا لوأ ىف تاقالعلا تناك

 . نيكاملا نيد

 ىد أ ق نمي ةادافملاقتكملان ولأ مورلا باص لسر تدرو بو. ةندس ىفو

 بويع ةنسالإ ءادغلااذه مي د مهلطملا اونيجأف اياده مهعمو ىرسأألا نم نيدلسملا

 روغتلا ريمأ ءادفلل ىلوتملا ناكو )9 . وت نييلسملا نم + ىدوف نم ةلج ناكسف



 ةيمالسإلا مهلا خي .ا تارضاحم اس

 . ةئسح تاقالعلا رمتسأ ملو درب نإ متسر

 اهحتفف ةيكاطنأ وحن دمحو سوسرط نم ىءالس] شيج راس موو ةنس 2

 ©... وح اهحتف ؤلتقدف وةبردبلا مروةئر مورل.ندم مأ نم ىهو ةونع فلاب

 مورلاز م اوذخأو كلذ لثم نيدلسملا ىراسأ نم ذقة-أو مهلثم رحال

 لجر لك بيصن ردقوقيقرلاو عاتملاو لاومألا نم مئانغلا اهبف تلمخل ايكرع نيتس

 أودناس ةيناثلا هتازغىفغلل و نيترع متسر رغثلا ريمأ نيدلسملا نم ازغو رانيد فلأ

 سوس راع نم غلغيك نباا زغو !ريبك اددع مورلا نم رسأف سل ىلإ راصو اهحتفف

 لهأ برح ىلع ناكر سقنو ردن أ همساقي رطب ناطلسلاىلإ نمأتسا موه ةنس ىفو

 .نيملسملا نم سمت ىتنام نم او جرخ أو ءءاط بيجأف مورلا كلم لبق نم روغثلا

 نيدلسلا ىطعأق هياع ضبقي نم هجو دق مورلا كلل« ناكو هنصح ىف ىرسأ اوناك

 قيرطبلا اوسيكف هيذب ضعب مهعم جرخأو حالسلا هنصح ى ىرسأ اوناك نيذلا

 . مركسعم ىفام اومدغو ًاريثك اقلخ هعم نم اولتقو اليا هيلع ضيفلل هيلإ هجوملا

 هصاخيا سقنو ردنأ اددءاق ىلوألا ىدابج ىفروغثلا لهأ ف جرخ دق تسر ناكر

 هجوو اوفرصن اف مهما ]نيدلسم ا ريسمي ةقراطبلا معو ةعقاولا بقدب ةيئرق متسر ىفاوف

 نصحلا ىف اوتابف نيب رحبلا نم ةعاججو هينا ٌمسر هحوو متسر ىلإ هب نقوش

 مهيل] راص نمو نيملسلا ىرسأ نم هعم نم عيمجو سقن وردنأ جرخا وحبصأ الق

 نييلسملا ركسعم ىلإ هعاتمو هلام جرخأو ىراصناا نم هيأر ىلع هقفاو نمو مهنم

 نيدلسم ا ىراسأو سقنوردنأو مم سوسرط ىلإ اولفق مث ةينوق نودلسملا برضو
 مركأف دادغي ىلإ قيرطبلا اذه لصو دقو ىراصنلا نم سقن وردنأ عم ناك نمو

 ىدوفنم ةدعناكو ؟ه.ه ةنس تمت ةنان ةادافم ىنتكملا دهع رخآ ىف لصحو

 . سفن فال ةثالث ءاسنلاو لاجرلا نم هب

 ى-تكملا قا و

 . وه ةنس ةدعقلا ىذ +١ ىف ىتكملا ىفوت



 7 ةبسامعلا ةلودلا

 ردتقملا

 همأو قنكملا وخأ وهو لكوتملا نبدمحأ ندضتعملا نب هللاب ردتقملا رفعج وه
 .ىلإ ةفياخ لزيملو هيخأةافو دعب ةقالخلاب عيوبو ؟ملو ةنسدلو بخش اهععادلو مأ

 هتس م4 هتدم نوكستف ( ومو ةنس ريفوت ١ ) ؟م. ةنم لاوش مم ىف لتق نأ
 اموب 15و ارهش ١١و

 .نينمؤملأ ريمأ مث مس. . ةنس ىلإ دمع نب هللا دبع سل ديالا ىف هرصاعي ناك
 نم نينم والا ريمأب ىمست نم لوأ وهو مو. ةنس ىفوتملا رصانلا نمحرلا دبع
 . سادنالاب ةيمأ ىفب

 (عمب؟هي/) برغملاب نييمطافلا ءافلخل وأ ىدهملاهللا ديبع ةيقي فأي هرصاعيو

 -911) ليسب نيردنكسالا هوخأ مث سداساا نوال مورلادالب ىف هرصاعيو
 سنامورمث اوز همأ هريدت تناكو سداسلا نوال نب عباسلا نيطنطسق مث ( 4
 كلراشو مسالاالإ نيطنطسقل قبيىلو ه1 ةنس كلا بصتغا ىذلا ىمراآلالوآلا

 رخآلا دعب مدحأ نيطنطسقو سنافطساو فوتسيرخ هؤانبأ كلملا فق سنامور

 سنامورونبا عباسلا نيطنطسقى رغأف هعو ةةسىلإةنس مو كلام فرصتهبفرصتو

 ىف هاسيحو هشرعالثوهب اراثف امهبآل ةيصاخلاب نماثلا نيطنطسقو سن افطسأ امو

 تام ثيح هوم ةنس كلم ىلإ عباسلا نيطتطسق داعو 44م ةنس تام ثيح ريد

 . لاقيام ىلع امومسم تام ثيح هوو ةنس ىل] هب, ادبتسم
 .(ة؟م:7) لوآلا ترب ور مث جذاسلاب بقاملا ثلاثا راشاسن رفيىفهرصاعيو

 . ( و9 - وم ) نايساباكلا براقأ نم لووار مث
 . ىتاماسلا دمحأ نب ليعامس] نب دحأ ربنلا .اروامو ناسارخ ىف هرصاعيو

 بختنا فيك

 .ىلوتي نميف ركفف نيسملا نبسايعلا ةرازولا بصنم ىف ناك تكلا لآثامل

 .هرياسي نأريزولا ةداعزم ناكو هتمص ىقدهعلا ادحأ ىلونكي مل هنآل هدمب ةفالخلا

 نب در هللأ دمع وبأ مو نيواودلانولوتي نيذلاةعب رآلا ءال وه نم دحاو بكر اذإ



 ةيمالسإلا ممآلا خي رات تارضاحم نه

 تارفلا نب دم نب ىلع نسحلا وبأو هللادبع نيدمع نسخ وبأو حارجلا نب دواد

 كلذ ىف حارجلا نب دواد نيدمحم اموي ريزولا زاشآ-اف ىسيع نب ىع نسحلا وبأو

 نب نسحلااب اهدع راشتساو ىأرلاو بدآلاو لقدلاب هفصوو زتءملانب هتاديعب راشأف

 ءافلخلا فاللاملاف رواش اى]وهيف ريشأنأ ىداعدب ترجامءىثاذه لاةف تارفلا

 لاقف هيلع مللأو ميحصلا كياع خي سيل ,ةدراب هعطاقم هذهلاقو ريزولا ب طف

 راهتيش الزتعملا نب | ىنميهن أر يزولا ملعف لعفيلفهنيعب د> ألع_ةتسادقربزولا ىأرتاك نإ

 ريزولا هللا قتياف تارفلا نبا لاقف ةحيصنلا ىضحمت نأ الإ عئفأ ال لاقف هربخ
 سانلا ىلع ق يضيف المخ هيصنيالو هلاوحأ عايمج ىلع علطاو هفرعدق نءالإ بصنيالو

 مهكالمأو مفاومأ ذخأي و رهرداصيف مفارمأ ف هرشيو اعاطالو مهقازرأ عطقيو

 فرعن» ىل ريال وهلعفياوف باوثلا وجرب و ماثألاو ةيوقعلا فاخعالف نيدلا ليافالو

 مهلعاعو هرقلوسانلا قلدف نمو اذه سرفر اذه ةعيضو اذه نادسبو اذه ةمعأ

 ريذ ولال امو مهب رش ورهاخد» وجو فرع مسالا مهذ باسح بسحب وليختيرءولماعو

 كمولاقف دضتءملا نب رفعج نيدرجرملا حلص أ لاق ؟ ريشآ نميه ت>صلو تةدص

 رومالا رشابي لماك لجرب تأن ملو دضتعملانب| هنأ الإ تارفأا نبأ لاق ىص ره

 ىلإ فاضناو تارفلا نيا ةروشم ىلإ ريزولا سفن تلف . انيلإ جام ريغ هسفنب

 تام ادذ ةفالخلا رفمج هيخأ ديلقت هضرم دتشاا ىصوأ هءاف قتكملا ةيصو كلذ

 هللاب .دتقملا بقلو ىرحلا فاصعم قاهتالاب ةدالخلن ار فمج ريزولا راتخا تكمل

 ٠ ةنس ةرشع ثالث كاذ ذإ هنسو

 باتكلاوةاضقلاو داوقلاعمتجاف ردتةملا نس رغصل ساذلل قري مل كلذ نأكو

 زتعملا نب هللا دبع ةيلوتو ردتقملا علخ ىلع اوةفتاو نسحلا نإ سابعلا ريزولا عم

 مهعامتجاب هوريخأف برحالو مدكفس هيفنوكسيالأ ىلع مماج أ كلذ ىف مهلسأرق

 دواد نبدمحيو ريزولا ريب لا اذه سأر ناكو براحالو عزانم مهل سيل هن أ هيلع

 ىمعالا ردبو نادمح ني نيسلا داوقلا نه وىضاتلا ب ,ةمد ندمحأو حارجلا نبا

 احلاصهلاح ىأرنأل مهنع لاصفنالا دارأ ريزولا نإمث نيكستراوص نإ فيصوو.

 ردبو نادمح نب نيسحلا هلتقهولتقف نورخالاهياع ماقو بام ىلع هن و ردتمااعم

 زتعملا نبال اوعياب وردتقملا اوماخ هدغ ىفو موج ةنس لوأعميبر 7١ ىف فيصوو .



 بيبسي ةيسادعلا ةلودلا

 صاوخو تارفلا نب نسحلا نأ ى و.-نيواودلا باحصأو داوقلاو سانلا ةعي.اارضحو

 ةفالخلا راد نملاقتنالابءنمأي ردتقملاهجرو لامعلاىل] كلذ بتكلا تيتكو ردتقملا
 داوقلا نمردتقملا عمقب نكيملو . ليللا ىلإ لاهمإلا لأسوةعاطلاو عمسلاب هباجأف
 لاقتنالاب ردتعملا هاف .رادلاةيشاح ولاخلا بي رغونزاخلاسن ومو مداخلا سن ثءالإ
 عمجأف انباصأام عفد ىدبت# يو ارذعىلض نأ ريغنم ةنالخلا مسن ال ضعبل مهضعب لاق

 ردتقملا مهنواعو هولتاقيو زتعملانبا اهفىتلا رادلا ىلإءاسملا ف اردعصي نأ ىلع مهأو
 مثآر ايلف ءاسملا ىف اودعصأو تايريمسلا ف اوبكرف كلذ ريغو تايدرزلا و حالسلاب

 اولصي نأ لبق نم مههرجو ىلع اوبرهو اوبرطضاو مهترثك مهلاه زتعملا نبا دْيع نم

 مهكرتو هلهأب دادغب قراف نادمح نب نيسحلا نأ كلذ لبق لصح دق ناكو مهلإ
 . كلذ لعف ل ىردي الو ق رأملا اذه ىف

 وهو هل ءراتخا ىذلا ءريزو هعمو بكر لاحلا هذه زئعملا نبا ىأر اللف

 ىراهيربلا تسلا كتفيلخل اوعدأ ةماعلا رشعماي ىداني هل مالغو ابرهودواد نيدمح

 ةنسلا لهأو ةلبانحلا مدقم ىراه.ربلا هتلا ديبع نب مءاقلا نب نيسملا ىلإ هنوبسني )

 ىلعزتعملا نباراس (لوقلا اذهب مهتلاتسا ةيسنلا كلت نه اودارأف داَقَتع !هيف ةماعللو

 هقحلي ملف هنوعبتي دنجلانمزيءملا نيا عاب نمنأ مهنم انظ ءارحصلاوحن ةفصلا هده

 هتباد نع زتعملا نبا لزنو هتيب ىف دواد نيدمحم نتخا كلذ اوأر املو دحأ مهنم

 نم رثك أ رثتساو هبراجتساف صاصجلانب هتلادبع ىنأ راد ىلإ ردحناو همالغ هعمو
 نوبمتي لغسلاو نورايعاا راثودادغبب لتقلاوبجلاو ةنتفلا تعقوو زتعملا نبا عيب

 . الأ بروف رثعملا نبا مياب نم ناك ةطرشلا بحاص نآل ةلودلا

 نبأ ةعيب فدي مف ناك نه ىلع ضيقو ركسعلاب ردتقملا جرخ تقولا كلذ ىف

 سيحوذخاف زتعا نا ىئعربع مث . هرزوتماف تارفلا زباىلإ لسرأو مهلتةفزاعملا

 نيسحلافاخ لسرأمث لتقف دواد نبدمحم هريزو ذخأو تام ىت>بذعو ليللاىل]
 . هنع امضرم دادغل ىلإ رضخل ردتقملا هزع ىضر اريخأو كردي ملف نادمح نيا

 دتشاو أمتتيه طوقسو ةفالخلا فءض أدتبأ ام ىتلا ةئتفلا هذه كلذب تهتناو

 مارتسا الو ناطلس ىندأ ةفالخلل دعي مل ىتح ردنقل! دهع ىف ساكتالا

 ايش ةعاجتقلا نم الو ةسايسلا نم فرعي ال ارغ اباش ناكىلو نيح ردتقملا ناع.
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 برقت. امهلإو نوؤشلا نم ىرميام لك ىف مكحلا احل راص ةنامرهقو مأ هل تتاكو
 .ق سلا ووهللاو بعللا نمهيف وه امال ردتقملاو ةرازووأ المعدي ريزم ةوشرلاب
 ءارزولا ركذب أدبت امامت لاملاكل روصتاو . ءىثهديبدعي ملوحالص ىقركشضيال
 ةوشر تمدق اذإ مم. لعفي ناك ف يكو ةرازولا نولاني اوناك فبكو هتلود مايأ

 . مهل لحي نأ ديري نم
 هدحالامويهرزوتسا تارفلانب ىسوم نب دمحم نب ىلع نسحلاو.أهثئارزو لوأ ناك

 سأو مأيع او دج رظن رومآلا فرظنف ؟و ةنس لوآلاعيبر روش نم نيد رشعل

 بونااضرعتم هنوربنمو ةراعدلال هأب عاقيإلاو اليلدلبلا فاوطبداوقلانم ةعامج
 زتعملا نبا عم اوجرخنم عييج تابوةع تناك تارفلا نبادي ىلعولام ذخأوراد

 هفسو نيدمحي رمعوبأ ةئتفلا هذهىف لخدنم ناكو لتق نملتقو رداصنم رداصف

 تارفلا نبا سلجم ريبك خيش وهو فسوي هوبأ رضحو ذخأ نميف ذخأف ىضاقلا
 قدصتلاو رعع ىنأ هدل وسفن ةسارح هلأسو هنم هل قر !ديدش ءاكب هيدي نيب ىو

 هيف ةفيلخلا عمطي ليلج لامال] هتيلضت نكسمبالر ةميظع ةبانجلا ريزولا لاقفهب هيلع
 هلات مف تارفلا نبافطاتو هْئاَقبا ابلط هتباو هسفن رقفي نأ فسو. لذبف هتهجنم
 انك نمتاملا فدع اره حأف رانوعقلا تاقزع نع وأ سارت وو دلل
 ةمزالع كلذ دعب تارفلا نباءرمأو نيسحلا نب سابعلل ةعيدوهدنع تناكافلأ ؛ه
 . ددجي ثيدح هل لعجب الكل اهم جرحالاو هراد

 اموب رشع ةعبرأو روشأ ةنامثو نيئس ثالث هذه هترازوف تارفلا نبا ىضم

 جيتحاف ؟ومل ةنسنم رحنلادبع رضحو ثداولا تثدح واهمف ناومالا هياع تفاتخا

 تفءاضن دق نّوملاو ترصق داوملا تناكو هب ّةداعلا ترجام ىلإ تاقفتلا نم هيف

 هعنق ديعلا اذه تاقفن ىف هفرصيام هصادلا لام تيب نم هيطعي نأ ردتقملابلطو

 . هيةةعيقولا ىل] قيرطلا هزادعأ كلذ, دجوف هتهج نم هب مايقلا همزلأو كلذ نم

 ةياغ ىلع وهو ةفالخلا راد ىلإ ةجحلاىة نم نولخعبرال ءاعرالاموي فبكرف

 ناطاسلا ىلإ لوصولا لبقهيف سلحيناك ىذلا عضوملا فسل جو ةنينأءطلاو نوكسلا

 راصو مييلع اوضيقفءباتكو هبايسأل ع ضيقالداوقلا ىضموهبناك ىلعو هيعض قف
 طاحأف تارفلا نبا راد ىلإ قباي ذفنأو اهبلكوف ةرازولا راد ىلإ مداخلا سنؤم



 قل ةيسايعلا ةلودلا

 ارذخأو اهورخأو اهو.مث هلهأو هدالوأ رود ىلإ ماوعلاو دنجلا عرصسل و املع

 رصعلا دعب لالا ىف مساقلا وبأ بكر ىتح بهنلا ىف آلا مظعو اهفوةسو اهجاس

 ةنتفلا تنكسو ةبيهلا تماقف مهنم اموق بقاعو ةياَهلا بلطو ناملغلاو داوقلا ىف

 .ىناثلا ريزولا رضحأو

 ناتاخ نبهللأ كدنع نبدصم

 كالمالاو عاطقألاو عايضلا نم تأرفل نال ناك ام ضيقو ةرازولا دلقف

 فاأ ةئاّمسو ًايعرانيد فلأ فلأ هرادقمام هل حصو تالغلاو لاومالا راقعلاو

 . لاجلاو عاركلاو لحرلاو ثاثآلا ىوس رائيد

 ةجاح دس كلذي سري تاقياضملاوتارداصملاب هترازو أديف ناقاخ نا ىلوت

 ةماعلا لامحوب ىلإ ةصاخلا لام تيب نم ل رحوهفلس هيف عقرامف مقيال ىتح ةفياخلا

 ىوسك لذ ضوعنم د قءملو ضرقلا ليبس ىلع راتيدفلأ ةلاتسورانيد فاأفلأ

 ى نولتو لامعا حارطاو رومآلا لامهز ناقاخ نبا ىف ناكو رايد فلأ نيعبرأ

 مأيوأاملع فقينأ ريغن» هنءاهتاباوج ردصتهيلع درتيتكلا تناك ةلاعفآلا

 لئاسرتدرو اممرواهعلاطي مف امانأ اهكرت اهعماوجهيل] تجرخأ اذإو اهسذ ءىبثب

 هلزعي نمي عبتأ لماع دلق اذإو ضفتال امايأ قت لامب جئافس اف بتكو لومحب

 ةعبس ناولحي ناخىفعمتجا هنإ ليقف هفرصي نع فراصلا عبتأو هلمعىل] هلوصر لبق

 اودلقدق ةسمتلصوملا,و اموي نيرشع ىفةفوكتلا ءام مهنم دح اولك دلقدقو سفنأ

 نم مهديأ نع جرخو هيلإ اوهفدام اوكاشتو ارعمتجا مهنأو ىديزابو ىدرق

 هوقفنأو هومدقام لمعلا لام نم اولاني نأ ىلع ممديلقت نع هواذب امو مهتاةفن

 ةيحانلازم درونم ربخآ ىلع لمعلا اولخو هبمهسوفنا او رهظتساو

 هردص قد بقأ ىتجةماركو من لاقو هيديب هردص قد ةجاح لس !ذإ ناكو

 تاءاطقإلاو تاقالطإلاو تالصلاب تاعيقوتلابهباتمكو هدالوأىديأو هديطسيو

 طاقسإو قوقملا ةعاض] ىلع قفارملاذخأو تالماعملاو قومدطلا فيفختو تاغيوسنلاو

 فوقوو لامجآلا لالخ ىفلاحلا تدازو ةبيهلاتقاخأو ةرازولا تفخسف مودرلا

 دنجلا بغشو تابلاطملادادتشاو تاقاقحتسالا فءاضت دارا! روصةولاوحإلا



 ةسالسالا ممآلا جمرات تا رضاحم و.

 تيب ن مهمل] جرخأو بحست دعب ًابحست ناطللا ىلع اويحستو بغش دعب يغش

 ردتعملا روصتو راشتنالا نابو ماظنلا لحنا اذإ ىتح : .ىش دعب ًائيش ةصاخلا لام

 ةرازولاهدإةينميف مداخلا اس وم رواش ةكامملا لع نهولا نم قرطت ايف ةروصلا

 : ةرازو ىلع مالا رقتساف

 ىسنع نب لع

 ةرازولا داق رضح ادلفهيلإ ذفنأفهسفنىلع افوخدادغبب ىرمامعآديعب كم ناكو

 ىلإ! مايأ ةسمخو ًارهشو ةدحاو ةن هفاسةدم تناكذ +. ١ ةنس مر رشاعفف

 ىف دجو رومالا ىف ىلع رظن املو ةباوث نب ميلا وبأو هادلوو وه ديدجلا ريزولا

 هياتك رهيب طخوناقاخ نبأ طخم ةريثك تاعيقوت ةيعرلاو ةيشاحلاو داوقلا ىديأ

 هلثم امم تاعطاقمو تاءاطقاو تاغيوستو راظمو تاكو وقر كانتاز كذذ

 لكبهنع عيقوتلا ف ةعابمججلا هذمل نذأ ىناقاخلا ناك دقو ةكلمملا عافترا ىلع ىأب

 دخأو قافترالا مهضرعوةلطعو ةبكف نم جور خو ةطغضو ةقافىلع اوناكو هوأ رام

 نيواردلاف تيئامامنم ناكو اهطةسأف تاعيقوتلا هذه ىسيعنب ىلعلمأت : حالام

 صقنلاو نهولا نم لاملا تيبو كلا ىلعام ردتقملا مالعإ ىلع ل معو تيثيملامو

 ءاسنلا ءارأب ريدنلا نءهف رعتام ىلع ةفيلخلا نافل ءفتال هئاصاخ دحأهل لاقفابئاضماب

 مهل! نيئجتاملاو مساع نيقاعتمللو مهل تاعيقوتلا هذه رثكأو ةيشاحلا ىم لوبقلاو

 هيضمتق رادلا باحصأ ىلإ رادلا ناود نمهب باتكلاءىشنأ دقام رظنتنأ ىلإ لدعاف

 سانلا ةوادع نمأتو ريثكلا لطيتو لءلقلا ىضمت كتأو هتلطب !كلذ فالخ ناك امو

 - ضيرعلا لوطلا ىف عقتفاهاك امضهإب كسأينأ نمأت لل ةفيلخلا تنذاتسأ ىمو

 ىثاوهلاناكدقو تاميقوقلا طاقسإ ىفهمأتساوةر ىصل ابر دتقملاعلاطف ىضمر لبقب لف

 أمهعيقوتب هنأ كانرع ا هنباو ىتاقالا ىلإ مجرا هل لاقف ىوكشلاب هيلإ اوس

 هنب اوىتاقاخلا ىلإ تذفنأو عاقرلاعمحي مآق ٠ هتددرامهبادحأ عيقوتب ناك ام وهتيضمأ

 باوج ا كلذ نم ىسيعنب ىلع ةءايقتماقف هنذ |نعاهلكر ودص, ىناقالا رقاق نجسلا

 نكدنمو هبناج نالتساو هيحاص فءرغتسا نم طاةسإو رثك الاءاضما لإ رطضاو

ك أبا وماقوهلا وبصعت و ىناقاخللا و ركش و كلذ ةيشاحل !ف رع ودل مشي ةهج هل
 ءىجيس ا
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 ًاظهاح لامعالاب افراع اففعتم انوصتم ًانيدتم القاع الجر ىسيع نب ىلع ناك
 مهجيوهعابط ىف بلاغ حش لعل زا و لذبتلا نم أديعب دجلاو راقولا ريتك لاوهألل
 جرا صقنو فلكلا فذحو نؤملا فيفخت ىلإ هرظن ىف دمعو هقالخأ ىف رهاظ

 تادايزلاو تايئإلا نم ىتاتالا هب عقو امم اريثك درو قزرلاو ىراجلا ىف ةقياضملا
 رثك !لقثتساوهيف ةعيقولاو هيلع ةياعسلا ترثكف مهاداغو ردتقملا صاوخ واف
 تارذلا نبا درو هرمأداسفإىفعورشلاعقوو هرظنب مثرودص تفاضوهعضوم سانلا

 هعاقر نم بتك امف ناكو ءافعتسالاب أديف كلذ نم ىرحب ام ريزولا فرع

 ١ : ردتقملا مأ ةديسلا ىلإ كلذب

 . اهتءالكو اهديبأتو اهزع مادأو ةديسلا ءاقب هللا لاطأ ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ةليزجلاهثال آوةليملا هبهاومو املإ هناسحإ ىف دازو اهيلع همعت غسأو !تتازطو

 هءاقب للا لاطأ نينم ؤاأ ريمأاندمس ىف اهتلب واهدنع ةيذسلا هدئاوذو ةثينغلا هماسقأو

 اهرورسمايأ زصوواهتينمأ ل ضفأ و اهتبحةياغ دييأتلاو رصنلاونيكقلاوزعلا أ مادأو

 هيهوتسأو شن امهعدوتسأءاىماآلا ف واهسفنىفو هيف اهاقووهتي رب اهطابتغاو هتيفاعب

 تفرعوةديسلاهتازعأ ةعقرلا تاصو هنفأرو هنمب فوذغو روظح ءوس لك مهمايأ

 ممدشأو ةلع ممر قأوةرضمءادعألا مظعأ عم ةمحتام تناك ىتلاةنتفلا امأف تنمضتأم

 نينم ما ريمأهللا غاب ىتح اهريب دتب تقواماع قافنالا تفلكت دقف ةأرج ةيلاطملا ىلع

 تقفنأ امو ةبيلا ايرغو اقرش ءادعألا رودص ىف تمظنتناو ةبحنا|معيمج فةديسلاو

 هللاديبع نيد هقفت أ ام رشع فصت هنلإ هيىددرىذلا دعب ةصاخلا تدب لام نم كلذ مم

 قفنيل ىموهرخآنع كلذ در ىلع هللا نوعب لماع انأر هلبق تارغلا باو ىناقاخلا
 ةقفتلاهذه ف امصأ ةداخلال ام تيب نم هثادعأ ةدئام ىلع هرافسأ ىف هللاب دضتعملا

 تيب نههب فرع ام ىلم ريسيلا لسيلقلا ىف رظنلا نم ناكو هللاب ئتكملا قفنأ دقو

 عفدال وةلوقأ اموهللاب دضتعملا مايأ ىف تاقفنلا ةلق عم ةلمج دعب ةلمج ةصاخلا لام

 لام تيب نزاخسن ؤموهيلعلدت لاومالا توبب تاباسحو هب دهتثت نواودلا نآل

 عم اذه قدص هنع لتس نإو هللعي ةباغلا هذه ىلإو هقلاب دضتعملا مايأ دنم ةصاخلا

 مايأ تراصىتح ةنوؤهو لظلكابنع ىتاازإو ةلتحلا ىحاونلا ىترامعو ةيعرلاب قفد

 تالتءاوةفوصوملاراثآلااهفو ريخلا مايأ تدخ ذنم هءاقب هللا لاطأ نينمؤملا ريمأ
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 دنع ليقامىلع ةراجحلا»ىرتو ءاسرلاىلع بثت تناك نأ دعب ةيبه ةيعرلا بولق

 نينم ملا ريمأ باس واهف رعأ تسلف ةرخأتملا تاقاةحتسالا امأو . ةلجدىف مزامتجا

 فائصالا هذه نم اقتصيسحأ اموةلاجرلاوناسرغلاو ةيشاملا ناملغلا نم ريبكسلا

 هنإ مهتم دحأ لوةيسيل ,الصتم اضيقتاقواآلا نم 0 ه] لوي نأ ر دقي

 ركاسعااو ناسرفلا كلذك هلزنو هقزر نم ءىث هل رخآت الو قاقدتسا نع عفد

 ل ل ا ةجراؤلا

 تاقاقدتسالا ف ةجح مط نكت ملف ترظ ون_ مهنمةةىط تلخ دأفاوءلاط وةءاعلا بايب ةدم

 طعب ملف مهضعب عنمولوبجاولا نع جراخ !ذهوةلصلاورظنلاو ةدايزلا اوسقلا امنإو

 رخأتهءىثمه نوكيال ىتحنوفوي دنجلا ناك ىتمو احلاص ايجاو كلذ ناكل ًائيش

 كلذ ىفاهرعأ نينمؤملا ريمأ ان ديسل تاقنأ تكرتام و نامزآلا نمنمزفف اذه ناكام

 ءافعتسا هلا اهزعأةديسلل ايقامامأو هيئة رم دع ةرم ىسيع مأ تيطاخ و هل وقأ نأ بام

 موالى ا داق انالو كلذعم علا سارت له دارا تانك ولو ادن فنا ملف

 ةنايد كلذ ىرأو هللاهديأ نيمو ريمأ أئثدمس ةمدخ ىف ةيئان لك ىلع ريصلا ىسفن

 غلبأ انأ وبحب ال ام بطوخ اذإ ساالا رضي اك رجضأ ةديسلا هلأ رعأ ىنكلاو

 نإو دصقأ ىذلا وهف ةعقوم ًاعفاو كلذ ناك ن إف ةنامالا ةيدأتو ةحيصنلا ىف ىدهج

 عقيو هداهتجا ةرمث ناسنالا مرحي دقو ةيبصملا ىهف هيلع انأ ام ريغ ىف نظي ناك

 مايمجف قدصلا رخؤأ نأىللحامو ىنعسي امو هداهتعاو هيهذم فالخ ىلع هلعفيام

 هءاقبهللا لاطأ زينم وثم ريمأ انديس قحو لجو رع هللا قح كلذي ايضاق لاوحألا

 اتطاي وأ رهاظأمهرومأ اف حاصينأ ارخآرال رأهتا لأسأو هت اهرعأ ةديسلا قحو

 هتردقو هن امهيدأ ىلعو 8 حالصلا لهسو مهما امهيفكيو ام ريبكو اهريغص

 همركو هدوجو

 ةسايس ىف ءاسنلا لخادت ناك فيك نييتيل هلوطب باتكلا اذه ابتك اإو

 هترازو ىف هلعف ام ناك دقو ردتقملا ءارزو نسحأ ناك ىسع ن ىلع نإ . ةكامملا

 ىدهمنصحو زاوهالا رح قوسو سراف. ةاكتلاو كم سكم ا طقسأ نأ هذه

 ذخوتو هئمدريورحبلا ىلإ زهجيام ىلع عضاوملا هذه ىف ضرّبعي ناكو ةردسلا رهتو

 ففوبردت#م ا ىلع راشأو ةعينر رايد روبجلا ةيامج لازأو هنع ةقرسم ا بئارضلا
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 داوسلابةثور وما عايضلا ورانيد فلأ رشع ةثالث و اهتلغو مالسلا رادب تالغتسملا

 روغالار نيم رمل ىلع رانيدفاأ نوناهثو فين اهعافتراوةصاخلا ناويد ىف ةيراجلا

 ناكاملو . ربلا ناويد هابم اتاويد فوقولا هذهل ىسيع نب ىلع بصنو هيأر ليقف

 مريح سانا لاجنو رخسي ناطلساا باتكأىلعو اهلهأ ىلع اقيض ءاملا دجو ةك#

 ماقأو ءاملال مح ىلع اهنقوو ريخلاو لالا نم ًاريبك ًاددع عاتباف اهيلإ ةدج نمهلقنل

 ةيذع تجرفت ةميظع ارب رفحو اهرظحو ةرخسلا نع عنمو ةيتارلا ةفولعلا امل

 ىح اهعسوو اهحتفو رانيد فلأ, ةريزغ ًائيع عاتباو ٠ ةيح' لا اهاهمو ابورش

 ةنكسملا ؛ فعضلا لهأ ىلإ هب قؤرلا لصوو ةكمب ءاملا رثك

 برق « لابلا"ىداو هكرتتل ءاسذلا ةموكح نإف حالصإل !نم هارجأ ام لك عمو

 ىفةنامرهقلا ىسوم مأ هن ءاج مرحلل هقالطاب ةداعلا ترجام ىلإ جيتحاو ىحضال' ديع

 هيجاح اهل ذأي لف ًاجتحم ناكو هيف سال ةررةمو كلذ ىف ةبطاخم ةدعقلا ىذ رخآ

 ىسيعن,لعلعأو تفرصناو تيضخف اليمج افرص 'هفرصو ابطل ًارذع اهل رذتعاو

 ردتعملاىلإتراصورذعت ملف اهرذعتساو امإ] ذفنأو اهئارصناو اهروضحىف اهرخ

 قهيلع ضيقث' ىلإ كلذودأو ةياع اهديك 55 ايا ةديسلا ىلإو ا

 ةرشعو نينس ثالث هنرازو ةدم تناكف م..ع ةنس ةجخلا ىذ نما نينثالا موي

 .ًاموي جو يشأ

 ةرازولا تسدىلإهسبحم نهديعأو تارفلا نيا ريزولا قاطأ هيلع ضيقلا موي ىفو

 عايضلا نم هبابسأو هباتءكو هلهأ نعو هنع ضيق ناكام ردتقملا هيلع درو

 كلذ نم ةلودلا صاوخو داوقا) سانلا ىديأ ىف لصح ناكام عجيراف لاوءالاو

 نمومدخلاومرهلاو داوملا قاطأ ةرازولل در ىتم هنأ نجسأأ ىف وهو دهمت دق ناكو

 امامت ىلوآلا هترازو ىف هقلطي ناكام لثه قر راغتلا رس رب ناسرفلا نم ةرضحلاب

 ه٠. ءامآلاو ةديسلا ىلإو رانيد فلأ موي لك ردتقملا ىلإ لمحت نأو اراردإو

 هب دهمأ امب قوق راثيد

 نب ىلع اهابإهنض هج رخم لامب اهعايضو اطساو نمضت دق سايعلا نب دماح ناك

 اهلفاريثك احر اهنم حبرب سايعلا نب دماح نأ معي ناك تارفلا نبا رزو ايلف ىسيع

 فرش ىره وجلا يسق طساوب ناكوه ريغىلإ هنع اهج نأ دارأ هنامض ةّذم تهتن١



 ةيمالسالا مهلا حران تارضذاحم م4

 هطسيفدماح دنع رضحعو ماقملا كانه رثكيو طساوب اهعايض ىلع ردنقملا مأ ةديسلل

 ارصنت بطاخودادشب ىلإ مسق بهذف ةرازولا لم قادل رغم امسق نأ ىلع اقفتاف

 هسفن ءاكو هردص ةعس هفرعر هنم هدب المو دماح ق ةعمطأو كلذ ىف بجاحلا

 اضيأ ةدمدلا لسارو هبايسأو تارفلا نبا نم ريثكلا للملا حيحصت هنم هل. نيذو

 ةراكر هنههؤرخو تأ رفلاناىف بجاحلا رصن ىأر ءوس ىعسلاو لوقلا !ذه قفاوو

 نم كلذ ريغىلإ لامعألا هب راقأو نيواردلاهدلو دلق دق ه] سائلا لوقوهبؤ ةعبقولا

 ةرازولا تل وتودماحداءصإ ىلع م9!ىفتافءاسنلا ةموكح ىف جورت ىلا تاياشولا

 نمنيقي ثالثا سيفلا موي تارفلانباىلءضبق هروضح موي ىفو رضغ هيا] لسرأف

 امونة ورهش]ةسمخو ةنس ةعقدلا هذه هترازو ةدع تناكو +. + ةنس ىلوآلا ىدامج

 سايعلا نب دءاح

 هدنعو هوباعفردتقملاةيشال كلذ رهظهةرازوملاهله يام لاصخلا نمدماحهل نكي مل

 ىلو د, هلءعجوهسل< نم ىسيعن ىلع قالطإب أو ةزازولا رومأب لهجلا ىلإ هويسنو

 هنإ .هيأر نع ردصيو رومآلا ى هعجاري ناكف دماح نع بئانلا هش نراودلا

 أمم ليق ىح ةرازولا مسا ريغ دماحل قبب ملد دماح نود رماألا: ديقسا

 ريزو الب داوس !ذو داوس الب ريزو اذه

 دمحأ نب ىلع هترظانمب لكوو هلامأ ىلع هلباقيل تارقلا نبا رضحأ ادماح نإ مث

 هيسو داع هل بدتناف ةجحلا تادثل ىلع ردع ملف لاوحاللا هيلع ححصيل قرذاملا

 طاب ىلع تنأ تارفلا نبأ هل لام اهيفس دماح ناكو هلق هللإ م هنم لانو

 َهَْع وأ همسقت ردم نم هفرعت امم مضوملا اذه سيلر ةكلمملا راد ىفو ناطاسلا

 نينمؤملا ريمآل لق ىؤلؤللا عيفشل لاق مث همتشت راكأ لثم الو اهليك ىف لضفتست

 هيلع تيجوأ نإ اباهأ نم سيلرةرازولا ف لوخدلا ىنع هلمح امن] ادماح نإ ىتع

 ابنأ نظف اهب هعبلاطم ىف هيلع تححلاو هناهذ لضف نم رانيد فلأ ىلأ نم رثكأ

 همتشىغلاب ودماح طاشآساف اه ريغاهيل [فيضي هنأو ةرازولا دلو خدب هنع عقدنت

 رصن و ىسيع نبل علاقو هسبح ىلإ هدرو هساحب نمتارفلان أ ماقأف ردتقم ا ذفنأف

 هتارفلا نباب تاعف ا ة يظد ةباتج كاسفن ىلعو انباع تينج دق دماحل بجاحلا
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 ٠ مانيال اناطيش هنم تظقيأو

 لابعأ نمضف رخال لمع عرش ىسيع نب ىلع عم هل لمعال هنأدماح ىأر املو

 ةفوكلاو دادغب داوسب ةيتارفلاو ةثدحتسملاو ةماعلاو ةصاخلا عايضلاو جارخلا

 سا ريدي طساوىلإ رادحتالا ىف نذأتس!و نامصأو زاوهالاو ةرصبلاو طساوو

 رهظأ و رومآلار بدي ىسيع نيىلعو هيلع ةرازولا مساو ردكنافدلنذأف لوآلا هنامض

 هفاخىتح لامعالا ىف دما دإ طندو ردتقملا رسق لاومألا ف ةرهاظ ةدايز دماح

 اورسكو !وئاغتساوةصاخلاو ةمادلا تراثف دادغب الغ رعسلا نإ مث ىسيع نب ىلع

 راضحإب ردتقملا أف داوقلا نم هريغ كلذكو لالغلا نري دماح ناكو رااتملا

 ةماعا' مهلت اف مهعنملادنج دماح ذفت أف مهغشىل] سانلا داعف رض سايعلا نب دماح

 موذط رش" بحاصر اد ابو نرجسلا نم نيسبملا اوجرخأع نيرسجلا اوقرحأو

 بابب عماجلا اولخدو اوبره ىّيح ةماعلا لئاق اشيج ردتقملا ذفنأف اًءيش هل اوكرتي

 تعطقو عراقملاب اوبرضو اوسبخل هيف نم لكذخأو عماجلا باربأب لكو قاطلا

 مآل ودما+ ىنألةلغلانزاخع ستفب ردتفملا سمأو ةنتفلا تنكسف داسفلاب ف رعنم ىدبأ

 ىسيع نب ىلع مهفار سانلا نكسو راعسالا تصخرف امهيؤام عسيبو امهريغو ردتقملا

 ىف لالغلا عيب نممثم هنال دءاح نامض وه انإ راعسالا ءالغ ببس نأ ردتقملا

 داوسلا نع هلاصع ىفرصو دما> نع نامضلا خسفب ردتقملا سمأف !متزخو ردايبلا

 . سانلا نكسف كلذ ىلوتي نأ ىسيع نب ىلع سأو

 مهةازرأ ر يخأت نءنيثيفتسم ردتقملا ىلإ مشحلاو مدخلاو مرحلاو دالوآلا يض

 طحواضمب طةسأ واضع ماطعأ روبش ةدع عمتجا اذإف اهرخ وي ناكىسيع نب لعناف

 هذه نه ردتقملا رجضو هل سانلا ةوادع تدارف نيرهش ةنسلك ىفلاعلا قازرأ نه

 آلا نم هلسيلو دادخبب هماقم نم سايعلا نب دمأح رجض كلذكو تاناغتسالا

 راسو دماح نذأتساف هينا ىسيع نب لد حارط] نم فنأو داوسلاسبل ريغ ءىش

 نأ تممه دل ىءاح لاقف مالكدوسالا ملةمنيبو دماحنيب ىرجو . طساو ىلإ

 ىعسفردتقم اب اصيصخ ناكو اقم هيلءام دقف احاقم مهعسأو دوسأ مداخ ةئام ىرتشأ

 ىلع بتكو ةليلج الاوءأ نضو ةراز ولا نسحلل تارا نب نسحلانبنسحل اهعمو

لاءيفشو ىراوهل!ناو ىسيعنب ىلعو ريزولا مستنإ لوقي ةعقر هدب
 أرصأو ىؤاؤأ



 ةيمالسإلا مهلا خي راق تارضاح م:

 رانيدفلأ ف الآ ةعبس مهنم جرختسي نييئارداملاو ةنامرهقلا ىسوم مو ببادلا

 عب رىف ىسيع نبع لع ضيق و ىعسلا كاذ باص قام ناهتسرالةميظع ةوشر هذهو

 رباب دماح عمسوةثلاثلا هترازو هيلإ تدهعو تارفلا نبا قلطإو مج ةنس رخآلا

 رصن ىلإ ىشءوهيف خا ىذلا هناكم نم جرخو بهارىز سبل مت دادغيب ىنتخاو

 ادماح ىأرورضحاملفادافم رصن اعدؤ ةفيلخلا ىلإ هلا- لصوي نأ هلأسو بجاحلا

 احلفم مهنه دحاو لك تيعع نيذلا نادوسلا ككيلامت نيأ ريزولا انالومب الهأ لاق

 نكوهنانسحل !هءلتسافريزولاتارفلا ناىلإ لس لب هديفت ةجينث هروضحل نكي مو

 عاوت أب ادءماح بد ءةثيبخلاهنومسي سانلا ناكو ةديدش ةوسق اذ بدالا'ىس ادقو

 تا ىيرطلا ىف همم نم سد مث امم هكالءأ عديل طساو ىلإ هذفنأ اريخأو باذعلا

 عيت عردا در سانلا كك ام ة ركل يظع و رن او د قرر
 ةقفش ريغ نم باذعلا تحت مرثكأ تام ىتح مهارمأ جارختسال باذعلا عاونأب

 رشلا عقو نأ كلذ فداص و اهنيواودباتكواماس ؤروقل ردلا رابك مهيفو ةمحر الو

 مهجاجحو لتقت ماس وردا دغب لهأ ىلع بئاصملا تفعاضتقجاجحلاب ةطمأ رّلا نم مظعلا

 !ريخأو تارفلا نب! ىلعىاجرإلا رثكف ماحم الو عفادم الو اشطع تومتو ببتت

 هذهفرقتسانأ دعب مس] سب ةئاس لوالا عصر نمامث نم هيلع ضيقلاب سالا ردص

 هنبا ىلع ضيق مث هيلع ضيقف اموي رشع ةينامثو رهشأ ةرشع ةريخآلا ةرازولا

 .ةرازولا لرتو - نسدملا

 ناقاخ نب ىح نب هللا دييع نب دمت نب هللأ دبع

 هقييضتل امجس كلذ ناك رائيد فلأ لأب تارفأا نبا ةرداصمع لفك نأ لعل

 اهدي ةرداصعىلإ بيجيل باذعلا عاونأب نسحملا بذع مث هدلوو تارفاا نبا ىلع

 ثيحنباذدعلاهيلعدتشاوىلامو ىسفن نيب ل ممجأال لاقو دحاو رانيدىلإ مهجر

 ةفالخلار ادى هيبأ عم هلمح ىمأ ردتقم لا كلذب ملع لف بارشلاو ماعطلا نع عنتما

 نيحتارفلانب ار مناكو منغلا بذت اك امهوحذف امهلتق ىلع ةيشاحلا لاجر قفتا مث

 . ىات#ي ردتقملان] لوي تارفاا نبا ناكو ةنس مس نسحنلاهدلورمعو ةنمالإ لتق

 اف نيم ملا ريمأ دنع تنك لاقف كلذؤ هل ليقف محلا ريثك ركفم وهو اموي داع



 ميد ةءس أعلا ةلودلا

 لوقي كلذ لكؤف هدضو .ىثلا هل تاقذ معن ىل لاق الإ ءايشآلا نم ءىش ىف هتبطاخ

 لكل نذأ ءنكلو هللاو ال لاقذ لوقت ام هتقثو كب هنظ نسحل اذه هل ليقف معن

 تارفلانباناكو .ىلئاقهن]هللاو معذ لوقيف ريزولا لتقي هل لاقي نأ ىننمؤي امو لئاق
 نسحلأ هدإو الإ هل نكي لو باوجلاو لاوسلا نسح لمعف ةيافكو ةساير اذ امرك

 مواسي نم دجودف ءارزولا نم هريغ نم ًاظح نسحأب ىنأتاخلا ريزولا نكي مل

 هنأ بياعمو هني اعم ركذي ىيصخلا سامعلا ىأ نع ةعقر ردتقملا لإ سف رف هياع

 تفقوف ضم ريزولانإ مث لامعلا عمطو لارسسالا عايض.٠ امهزجعو باهولا دبع

 ىلع ردقي لف كلذ ردتقملا هيلإ لسرأف اوبخشو مهقازرأ دنجلا بلاطو لاومالا
 ةراز وأ لوو ملوع هع ناضمر لورهو ءىث ١ 1 ع

 ىبصلا سايعلا وأ

 دصقال انا ركسمميصي ناكفاب و رم ناكهنات لمعل حاصوال دودجلا ريزولا اذه ناكو

 دعب الإ اهعلاطيال نيواودلا ةدراولا بتكلا كرنب ناكو ثيدح عامسو لمعل هيف

 هم ربت هرجضل هن] مث حلاصملا تتامو لاومآلا تعاضف ابنع ةيوجالا لمهيو ةدم

 هتحاصماوءايف مهاععالطالا لمأو هباونل رومالا لكو لاغشالا نم اهريغب و اهم

 نب ىلع ةيالوو هلزعب ردتقملا ىلع ريشأ لالتخالا اذه رهظ املو مهسوفن ةحاصع

 هنأ ذخأو ناره وةنساهتدم ةرازودعب م ؛ةنسةدعقلا ىذ ىف هيلع ضيقف ىسيع

 ةرازولامأر بديل اهتم ام ناكو 2كم نم ىسيع نب ىلع ىعدتساو اوسبُخ هاحضأو

 ىلع راف رضح نأىلإ ىسيع نب ىلع نع ةيأيثلاب ىناذرلكملا دمت نينا ديبع سمأو

 1 وقأ نم ناكو اعون لاومآلا تحلص هيو موه ةئسلوأقدادغب رضف ىسيع نبا

 نم تالافكو نيرداصملا هدنع عسمتجا دق ناك ىيصخلا نأ كلذ ىف بايسألا

 برغملاوسرافوزاوهآلاو دارسلاب لاملانم اونهضا# لاعلا تانايضو مهنم لفك

 قازرالاىدأفءىثدمب ايش لإ تلبقأف لاومالا كلت بلطف لسرأو ىلع اهيف رظنف

 وه نم ةقزترملا دالوأ نمو حالسلا لمحيال نم دنجلا نم طقسأو ءاطعلا جرخأو

 ىلو:وممريغ و ءامدنلا وة رخاسملاو نيينغملاق از رأ نم ومهءامسأ اوتبثأ ممءاب آنافدهملا ف

 نم هرهظأ ام ءم و ةأفكسلا راتخاو تاي الولاىفلاعلا لمعتساو ا راهن و اليل هسفنب لامعألا
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 نأىرب ناك هنالردتقملا ةيشاح بدعي نأ نكي م حالصلا نم هدب ىلع روظو ةمحلا

 ردت ا مأايسالوم رحلار مدخلا ةقفنو ةقفنلا ىف داصتقالا عم الإ نوكيال حالصإلا

 لعس> أ امانه نوكشياوعرش كلذب اوءلعاملو اهيف داصتقالا نم ديالف ةلئاه تناك

 رصصلاب ردتمااهرمأف ةضهنلا ةلقو ةخوخيشلاب جتحاو ةرازولا نم ىفعتسا كلذب

 ليةتسي نك لجرلا نأ ءمو كلذ ىف للأف دضتءملا ىدلاو ةلرتمب ىدنع تنأ لاقو

 ءاسنلا باغتو ةنمزالا كلت ىف لالا ءوس ىنأ مالسب قياضملا هذه نم جرخيل

 لرالا عر راق هنام َّق ردتقملا صعق هجر رج َْق ةحارلا هذه هليخي نأ ةيشاحلاو

 : ةرازولا ىلوو نحرلا دنع هخأ لبعو هيلع ضمقلاب سرك ةلس

 ةلةم نب ,!ءونأ

 ذخأ ىف ةرهام تناك لئلا أمبرض ىتح ةيادكسلا ىف ةرهام دي ىلع ىلال تناك اكو
 كلذلفةدوءرفظلاسن وم داوقلا .ءكأ نيبو هنيب ناكو لرعلاو ةيلوتلا ىلع ءاشرلا
 أاعدف سن ومو ردتقا | نيب ةمشثدولا تنصح ىتح للزلا امراق اذك همدق تبثب ناك

 نيتتسدعب هيلع ضيقو موو ةئس ىلوالا ىدامج رخآ ىف ةلقم نبأ لزع ىلإ كلذ

 . رزوتساو مايأ ةثالثو رهشأ ةعبرأو
 نسحلا 2 نايا

 ىسيعنا ىلع مأ سف قمىأرل اعيت هيضر امإو ناماسل الام ردتقملا نكي لامر

 رائيدفاأ ىتءاعةلقمنباردوصوءىشب نايلسهنعد رفنيالن أو ني واودل ىلع عالطالاب

 تابلذطا |ةياعترتك ناماسىلهتقاضلاودالا نال اريك ةرازولا هذه لطت مل

 نامض'اوةيداءلاب ةرازولل هسفنحش رينمعاقر تاصتاو ناطاسلا فئاظو تفقوو

 نب ىلع دال ةةكمتم ريغهتارز و تءاكو كلذ ريغو دنجلا قازرأو فتاظولاب مايقلاب

 ملاظ!ىفرظالاب ىسيع نب ىلع درفأو رومالا رئاسو نيواودلا ىلع هعم ناك ىسيع

 نمهليق نم يقي ناك هاف ريزولا داوم تعطقناف هريغ داوسلا ناوبد لع لمعتساو

 مييطع ناكف مدخلا نم هيلع مهام ةقرافم مهنكميال ةعاج قازرأ تاعيقون ىرتشي

 ىدأوةئبدرهلارحأ تن اكف تويبلا بابرأو ءاهقفلا تاراردإ كلذكو خلبملا فصق



 4 ةيسابعلا ةلودلا

 :رزوت-او نيرهشو ةنسدعب موو ةنس بجر نم ني#: ثالثل هيلع ضيقلا ىلإ كلذ

 ىناذواكلا مساقلاوبأ

 ثداو>-تاصحدقوسن ؤم ىأر نءلب ردتقملا ةبغرنع اضيأهتارازو نكست لو

 دادغبب ناك هنأ كلذو ةوابخلاو لهجلا نم ردتقملا هيلع ناكام ا.! نيت لكشلا ةبيرغ

 هيف بتكيو دغاكلا قتعي ناكو الاتحم ايكذ اقاوز ناكو للايتادلاب فرعي ناسنإ

 باب رأنمماوقأ ءامسأاهعدوي ازومرو تاراش] هيفركذيو قيتعلا ط+لا هبدشيامهطخ

 همسا لعج ىتح مساقلا نب نيسحلا ىلإ لصوت ٠ ريثك ق فر كلذب هل لصحيف ةلودلا

 دزويهنإ لوةيوراثالانم هيفاموههجو تامالع هيفرك ذو هقتعو هعضورباتكىف

 ىداعآلا رهقيو هيدب ىلع رومالا ميقَتستو ضايعلا ىب رشع نماشلا ةفياخلل

 ءايشأو تعقو ثداوح ركذ هيف باتك ة لج ىفهلك اذه لعجو همايأىف ايندلارمغتتو

 دوسآلا حلفم ىلع هأرقو هذخأو باتكللا قتعو لايئاد ىلإ كلذ بسن ودعب عقتمل

 لاقنةفصلا هذه ىلعوه نمباتكلا فىفرعتأهللاةف ردتقللمهرضحأو باتكلاذخأف

 لوسركءاجناف هيلإ ليع' ىبلةنإو تقدص ردتقملالاقف مساقلانبنيسحلاالإ ف رعأام

 ىلإ لاينادلابهذو ادحأ ا ىلع علطت الو هلاح كلأو ىلع اهضرعاف هنم ةعقرب

 ةرازولا بلطي ابفو ردتقااىل] اهلصوأف ةحافم ىلإةعقر بتك-فربلا هقرعو نيسحلا

 لرعف صاخلا لاملا تيب نم اًميش بلطي نأ ريغ نم تاقفنلاب موقي هنأ نضو

 :اهالونو مايأ ةثالثو نيرهش دعل مو وب ةئس ناضمر ىف ىناذولكلا

 مسأقلا ْن نيس

 لاوحالا هيلع تقاضف ريبدتلاىوذ نمالو ةرا ازولالهأ نم نكي ؛ ل ءاج او

 ىف هلزعف هبارطضا ىلع ردتقملا ل 2 ةلمج فاستساف تاجا 0 تركو

 هتارزو رخآ وهو رجح ن' لضفلا متفلا ايأ
 تل تت ل ل ل امل

 نيتىم ةرازولا دلت نم مهنمو اريزو رشع انثا ردتقملا دهع ىف ةرازولا ىلوت

ةوشرلا لاثت تناكو ن ةلثو
اءارزولا نيرعت سمعأ َّى لخدو 

 ةيشاحلارمدخلاو ءاسنل
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 اضر ىلع ناك ةدملا لوط رادم نآل ًاريثسك لمعلا ىف قبي مهنه حلاصلا نكي ملو

 لاومالاب اوبوح اذإ الإ نوضريال ءالؤهو رادلا مدخو هئنامرهقو ردنقملا مأ

 مدقو كلذ ىف ريصهتلا لصح ىنف اهتازاوم لتختو ةيلاملا دسفت اهم ىلا ةريثكلا

 لاح هذهو ىناثلا نيءيو رداصيو لوآلا ىلع ضيةيام ناعرسف ةوشر رخآ لجر
 رظنىفالو ةماعلا رظن ىف اهل نكي مل ىتح اهتءرح تطقسأو ةلودلا ةجاييد تقلخأ
 لب ردتقملا دهع ىف ةلودلا أ طقسأام لك كلذ سيلو . ةمرح ىارطألا ىلغتم

 . زاجحلاوقارعلا ىفنماآلاب لالخإلانم مهنهناك ام وةطمارقلاةوق كلذ لإ فيضأ

 ةطمارقلا أ

 مس. ةنسزةقفوادجلا مار نب نسحلاديعس وبأ نيرحبلاب ةطمارقلا سيئر ناك

 هنيا دعب ىلوف نيرحبلا دالب رئاسو فيطقلاو ءاسحالاو رم ىلع ىلوتسانأ دعب

 ءاليتسالا ديريهرصبلا ةهجىلإ ةعباتتم تاوزغ هل تناكو ىنانجلا ناماس رهاطوبأ

 اها دوةطمارقلان م ةثاعيسوفلأ ىف الإ راسهنإف سر ةنساحل هتاو رغدشأو أاهءلع

 ردقيأم امنه لمح اموي رشع ةعبساهي ماقأو اهلهأىف فيسلا عضوو اهةيماح لتقو

 قيرط ىلإ هجوت اهنمو هدلب ىلإ داع مث نايبصلاو ءاسفلاو ةعتمالاو لاملا نم هيلع

 اهيف ناكو جاحلا مظعم تءدق: ةلفاقإ عقوأف ةكم ىلإ مهعوجر دنع مهاقايل جاحلا

 اوماقأف ديفب مو جاحلا قاربربخلا لصتاو مهيمنف مريغو دادغب لهأ نم ريثك ق اخ

 اوذخأو ةطمارقلا مم عقوأف ةفوكلا قيرطى لا نيعرسماولحتر اف مهداز ىف ىتحاهب

 داع مث نايبصلاو ءاسنلاو لاومآلاو ةءتمآلا نم اودارأ امو اهعيج جاجحملا لامج

 رح نم ًاشطعو اعوج مرثكأ تاف مهعضاوم ىف جاحلا كرتو رجم ىلإ ناتجلا

 لتق ىذلا تقولا ىف هلوصوناكو ربخلا اذه ريثأت ءوس نم دادغب تيلقناق سمشلا

 تارفلا نبآناكو ةبيصملا تجودزاف نب رداصملا نملّتق نم تارفلا ني نسحما هيف

 . مهتنسلأ ىلع حيبق لكب ركذف عيشتلاب مهتي

 ىرسأ نم هدزع نم قلطي نأ هنم بلطي رهاط ابأ بتاكي نأ ردتمالا رطضا

 ديري رج نمراسف ردتقملا هبحي لف زاوهآلاو ةرصبلا ةبالو بلطو مهقلطأف جاملا

 راس الف ةكه قيرطو ةفوكسلا لامعأ ًادلقتم ىنايشلا ءاقرو نب رفعج ناكو جاحلا



 رهاطوأ قلفلجر فال أ ةتس مهعم وناطاسأا دارق اضيأ مودع راسو نابيش ىب

 .نعةطءارقلا نم عم علطذإ هلتاقي وه ايف رثهج هلتاةةىنايشلا ارفءج ىطمرقلا

 ركسع اهعمو ةفوكلا ىلإ اهدرف ىلوآلا ةلفاقلا ىقلف مجديأ نيب نم مزولاف هنيكي

 تيبيف جرم“ ليللا ىلإ عماجلا ف مقيف ارامتدلبلا ل خدي اه رهاظم مايأةتس ماقأو ةفوكسلا

 ريثما داعم“ كلذريغو بايثلاو لاومألا نمهلمح لع ردقأم أمم لحوهركسعف

 . ماع ةطمارقلا مجهم نأ اوذاخ دق دادغب لهأ ناكو

 .جاسلا ىبأ نفس وب ردتقملا عأف ةفوكلا ون رهاط وبأ راس موه ةئس ىفو

 هقبسفهركسعلو هللازنآلا ةفوكلاب هلدعأ قو ةطمارتلانم اهتياسحل املإ ريس نأ

اريثك اًئيش تناكو نؤألا هده لك ىلع ىللوتساو رهاطوبأ اهلإ
 مهول فسوب لصوو 

ىلإ لسرأ لصو أملو ددحاو مود رهاط ىنأ
 ةعاط لإ مثوعدب ةملا مدا ةطمار هلا 

 اننيب دعوملاو هللال] انيلعةءاطال اولاقف دحالاء ري برحلا متدعوفاوبأ نافردتقملا

 ءالؤ» نإ لاقو مهرقتحاف ةطهارلا ةلق فسوي ىأر دفا! ناك الف دغ ةرك برحلل

 مهل ءاقبال بالكلا

 بورغ لإ لاتملا رهتساو ضع ىلإ مهطعب ساذزلا فءز م مه انواهت ءاقللا بق

 يقظاابةراشبلاو حتفلا بات دك بتكي ب مدقتو ىدد قةعاس كوز

 مهب لمحو مهب قثي ةعامج هعم وهسفنب برحلا رشاب كلذ رهاطربأ ىأر ايلف سمشلا

 هياحصأ نم ريثك ددعو فسوي رسأو هيد نيد أومزواف مهقوو فسوي بادكأ نحط

 اومزعو اديدش افوخ ةطءارقاا نم ماعلاوصاخلا فافندادغب لإ كلذب رخلادروو

 لدور دادغب ىلإ ةفوكلا ةعقوزم نومزوملا ءاجو ناذمهو ناول>ىلإ برغلا ىلع

 اهبذ ةيريمس ةنامسمخ دادغي نم ذنأَف رقلا نيع ىلإ اوراس دق ةطمارقلا نأب ريخلا

 عتمو اهظفحل راينالا ىلإ شيجلا نم ةعامج ريسو تارفلا روبع نم مهعنتل ةتاقملا

 اولزن اهولصو املو راينآلا اودصق ةطمارقلا نإ مث . كلاته رويعلا نم ةطمارقلا

 ىلإ هباصأ رهاطوب أ ذفنأ مث رسجلا اوهطق دق اوناكر ابنألا لهأ نال تارفلا ىنرغ

 ةقياخلا ركسع اولتاقف هباحأ نم ةئاعموحن اباع ربعو اهدقعنفس هوءاخ ةثيدحلا

 هيلع ريعورسجلا اودقعورامنآلا ةنيده ع اواوتساو ةعامج مهم اولتقو متومزه#



 ةيمالسإلا ممآلا خيران تارضامم مو

 رهاط ىلأ روبعبربخلا دروالو ىبرغلاربلا ىف هشيج مظع فاخ هنكلو رهاطوبأ

 فين فاعمتجاف رفظملاقحاف سن وَ قدلفرارج شدحي بجالار صن جرخر اينآلال]

 نم رذلا نم انف هريس و اب رطخم نكرحلا اذه اكو لئاقم فلآ نيهزآو
 ىذلا رهاطابأ اوذخأ. نأ انسح اريبدتمهشيج اوربدول مهنك-« ناكو هداتجأب لق

 نم سف ؤ٠ عطتقا مث هشيجىلإ داعىتح اونواهت مهتكللو هدنس كرتو ربع دق ناك

 فسوي اوصاخيو ةطمارقلا ركسعم اومنغيل رويعلاب ميمأف الآ ةتس ون شيجلا

 سأ نأ كلذ ةجيقن تناكو ةطمارقلا ةعاجش مامأ اومزهناو اولشفف جاسلا ىنأ نا
 ما. . ةجرلاههىف ةطمارقلا ةدعتناكو ىرسآلا عيمجو فسوي لق: رهاطوبأ

 نورزجعد افلأ نيتامثو افين هللا نما لاق ةطمارقلا ةدعوهركسعةدعب ردتقملا ملعاسلو

 نم الجر هناريجيف نأ هريخأو ريزواا ىمدع نب ىلع ىلإ ناسنإ ءاجو ؟ب . . نع

 لاقوفرتعاف هلأ-و هرضحأف رابخالاب رهاطابأ ب تاكي ةطمارقلا به ذم لعزار يش

 نوذخأت رافكك يحاصو تنأو قملا ىللعانأ ىدنع حصاملال] رفاطابأ تيحصام

 نالف نب نالف نب دمح ىدهملا ائمامإو هشرأ ىف ةجح نم هلل دء الو كلا سيلام

 ةيرشع انثاإلا ,ةضفارااك اسلوب رغملادالس م11 قداصلا فمن ليعاعس] نب دمحسنبأ

 دق لوميُو ضعبلا مهضءي بذكيو هنورظتني امامإ مه نإ مهلهجي نواوقي نيذلا

 نم ىطعي نأ زوال هنأ مهتوارغو مهاهجي نوركنيالو أرقي وهو هتمعسو هتيأر
 كيهذم ىلع مهيف نف مهتفرعو انركسع تطلاخ دقريزولا هللاةف . ه:ونظي امرمعلا

 موقىلإ نينمؤم اءوق ملأ نأىنم عمطت فيك ةرازولا ربدت لقعلا اذهب تنأو لاقف

 بارشلاو ماعطلا عنمو ًاديدش ايرض برضف هءسأف كاذ لعفأال مهنولتقي نيرفاك

 . مايأ ةثالث دعب تاف

 نمالإ التقو ايمن ةريزجلا ضرأ ىف ىنعو رابناآلا نم راس هنإو رهاط بأ امأ

 هيلع مدق:نأ فاختو آر ثأ اهيةرثؤتال ناطاسلا_شورجو ةيدفلا نامآلاب هنم مصنعا

 دعب ةيرلا هياحأو وه لخد اهنمو ةفوكلا ىلإ داع ةريزجلا نم دارأام هل ماما

 . مجلا دعا اوكلامأو لبسلا اوفاعأ نأ

 ةطمارقلابهذم دقتعي نمداولاب ناك نمروهظىف ًاببس تاراصالاهذه تناكو

 نم رثكأ ةفوكللا داوسب مهنم عمتجاو مداقتعأ اورهظأف افوخ هداقتعا كيو



 ناني ةيسابعلا ةلودلا

 ةفئاطتعمتجاودوعسم نب ثيرحب فرعي الجر مرممأ اواوو لجر فالآ ةرشع

 ىسومنب ىسيعب فرعي الجر ممرمأ اواو !ريثك عمج ىف اهيحاونو رقلا نيم ىرخأ
 جارخلا ىجو اهرهاظب لزنو ةفوكلا ىلإ ىسيع راسو ىدهملا ىلإ نوعدب اوناكو

 اهاعسر اداب بو قفوملالامعأ ىلإ ثيرح راسو داوسلا ىلع ناطلسلا لامع فرصو

 لسرأف.ةويسيو نولتقيو نوبهتةيهباحصأ ناكةيحاذل' كل ىلع ىلوتساو ةرجحلا راد

 هعم نمو ىس وم ن:ىسيعىلإو بو رغنبنو راه هعم نمو دوعسم ن ثيرح ىلإ ردتقملا

 مهم رسأو ةطمارقلا نم هيل] لسرأ نمب امبنم لك عقوأذ ىرصبلا ايفاص ةفركلاب

 ديرتو) اهياع بتك ءاضيب تناكو مهمالعأ تذخأو رسأ نم رثكأ لتقو ريثك قلخ

 تاخوأف (نيثثراولامهلعجتوةمتأ مهلعحجنو ضرآلا ىف اوفعضتسا نيذلا ىلع نمت نأ

 ناك نإو مهريث سانلا هللا قكو مهنم داوسلاب نم سأ لحمضاو ةسوكستم دادي

 عرازملا فالتإو ىرقلا بارخ لجعي امم كلذ لك

 كم ىلإ هدنحجب راس هنأ كلذ و ىهدأو عنشأ وهام رهاط وبأ لعق سون ةئس فو

 جاجحلا لاومأهباحصأووه بهنلب مارحلات يبلاةمرح عرب ملف ةيورتلا موي اهافاو

 ىلإ هذفتأو دوسآلا رجحلا علقو هسفن تيبلا ىفو مارحلا دجسملا ىف ىّتح متولتقو

 هرلئاقف مهعفشي لف مهلاومأ قهولأففارش ألا نمةعابج ىف ةكم ريمآ هيلإ جرحخل رجم

 دجسلافنيقابلا نفدو مزمز رب ىف ىلتلا حرطو تيبلا باب علقو نيعمجأ لتقف

 تيبلاةوسكذخأو مهنم دحأ لع ىلص الو نفكالو لسغ ريغب اولتق ثيح مارحلا

 ةمرح تكسبتنا نأ خيراتاا ىف لصحملو ٠ ةكم لهأ رود بهنو هباوعأ نيب اهمسقف

 رهاط أ ىلإ بتك كلذ معان ىولهلاهتلاديبع ىدهملا نأ ىتح دملا اذه ىلإ تيبلا اذه

 ةاعدو|:ةعيشىلع تةفح دق لوي وةمايقلا هيلع مقيو هنعليو هموليو كلذ هيلع ركشي

 مه ريغو جاجحلا ىلعو ةكملهأ ىلعدرت مل نإ و تاعف اهب داحلإلاو رفكلا مسا انتلود

 كنم يري انأف ةبعكلا ةوسك درتو هناكم ىلإ دوسالا رجحلا درتو مهنم تذخأام

 هنكمأام داعتساو دوسالا رجحلا دطأ باتكلا اذه هلدو املوةرخآلاو ايندلا ىف

 .جاجحلالاوءأو ةيعكلا ةوسكاومسنقا سانلا نإ لاقو هدرف ةكم لهأ لاومأ نم

 - مهعلم ىلع ردقأ الو

 مقرف



 ةيمالسإلا ممآلا 2 راث تارضاح 0000

 : مهلم ناك امو نويلفتملا

 ةيعيبط ةجينن هذهو ةكامملا فارطأب نيولغتملا ناطاس دتشا ردتقملا دهع ىف

 . للخلا نم ةلودلا باصأ امل

 ريمأ مسأب ىمستو رصانلا نمحرلا ديع ةيومآلا ةلودلا لجر ماق سادنالا ىنف
 ةيمالسإلاةفالخلاىمأنمةيومالا ةلودلا لاجر هيعاريام كانه دعي مل هنآل نينمؤملا

 دق نمحرلادبع ناكو اهي ءارزولا ةتايخو اهب داسفلا بعلو اهنأش طاطحعال دادغب

 ةيرفإلا كولم تبهر ىت>تيصلا دعبو ولعلا نم بقاثلا هركفو عساولا هلقع هنكم

 . مهعم وه لءف كئذكو ءارفسلا هيلإ ١ واسرأر هوداهو مورلاو

 نم ةسرادآلا ةلود [ّتِيلَع قيرط ىف تدعو ةيولعلا ةلودلا تماق ةيقيرفأ ىفو

 ام. أ ىلا ةيدهملا ةنيدم اهرقم تلعجو ةيقيرفأ نم ةيلاغالاو ىصقألا برغملا

 ءاليتسالا ىلإ ةهجوم كلذ دعب هتمه تفاكو ناوريّملا نم براي ىدهملا هللاديبع

 اهيلع ءاليتسالا هل أيهتي ل هنكلو دونجلاب اهشوانب ناكف رصم ىلع

 دالسبلا كلت كلمب اولقتساو ةطمارقلا ناطلس عسا اهبقاص امو نيرحبلا فو

 جاجح ناك ىتح حلا قيرط اوعطقو مهنم رمتسم فوخ ىلع امه:د قارعلا تناكو

 ةكم مث ماشلا مث لصوملا ىلع ةكم ىلإ رخآ اقيرط مه اوذختا دق قارعلا

 اهنوشواني مليدلا ناكوةيناماسلاةلودلا كلم رمتسا منلا ءاروامو ناسارخ ىفو

 مهخي رات ف ناس اك رخال تقو نم

 . ردتقملا دهعف مهناطاس نكمتي لنكل و نادمح لآ ةلود حأدتبا لصوملا ىفو

 اوراغأ م.م ةنسىفف ةعنشلاةياغفوهف دهعلا اذه ىف نيمللا روغثب مورنا هلءفام اهأ

 سمأ سانلا ىلع ىرجو هيف نم اويسو روصنم نصح اودصقو ةيررجلا روغللا لع

 قوتفلا قت ربنيل وغشماوناك مهنآل مدصي نم شويجلا نم مورلا مامأ نكي ملو مظع
 ةيلاوتم تناك ىلا ةيلخادلا

 ءادفلاوةنداهم ان ايلطت ردتقلال] مو رلا كلم زم نالوسر لصو م .ه ةنس فو

 داتجالا فص دقو ةببأ لكأ ىف وهو ريزولا ىلع الخدأو اريثك اماركإ امركأف
 فاطصا وامل ساج دقو ردتقملا لعالخد امهنأ مث ةلاسرلا ايدأف ةماتلا ةنيزلاو حالسفاب

 مورلا كلم باطىل] ردتقملاامبءاجأف ةلاسرلا ايدأو ةماتلا ةنيزلاو حالسإاب دانجألا
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 فرصتي هلخديدلب لك ىلعأ ريم هاطج و ءادغلا رضحيل مداخلا اسنؤم ريسو ءادفلا نم
 اتازرأ مهل قاطأو دونجلا نم امج هعم ريسو هنم جرخم نأ ىلإ ديريام ىلع هيف

 سف رم راسو نيدلسملا ىراسأ ءادفل رانزد فاأ نيرشعو ةئام هعم ذغنأو ةعساو

 هيدو ىلع ءادفلا ناكو لسرلاو
 تتاكو نيفرطلا نم تاراغلاو بورحلا تداع لب اليوط ءافصلا اذه مدي لو

 ةداعلاك ءادغلا لصحي ىرسأ نيؤرطلا دنع عمت ناك اهلكو الاع

 جارخلا لمح مىمأي ةيمالسإلا ررغثلا لهأ ىلإ مورلا كلم بيتكم وم ةنس ىفو

 فءضىدنع مص ىتنإ لاقو ةيرذلا ىسو لاجرلا لدةف مهدصقال]و اولعف ناف هيلإ

 اهيرخأف مو ةنس ةيطلم لخدو دالبلا برخأو مهلإ راسف اولعفي ملف كتالو

 نم مهارقب لحام ةيطلم لهأ ىأر املو اموب رشع ةتس ايف ماقأو بهنو اهنم ىبسو

 ةدئاف ريغب اوداعو اوئاغي ملف نيئيغتسم دادغب اودصق بيرختلا

 ودعلا امياع عقوف مورلا دالب ىلإ سوسرط نم ةيرس تجرخ م16 ةنس ىفو
 شيج ىف قتسمدلا راس ايفو . اربص اواتةف لجر ةئاعب رأ نيءلسملا نم اورسأو

 هعمو قد اجو تاب ايدهعم نأكو ةينيمرأ ةدعاق ىهو ليبد ةئيدم ىلإ مورلا نم مظع

 ءىثدشأ كلذناكسف رانلا ةدش نم دحأ اهدي نيب موقي الف رانلاب قرزت قرازم

 قتسمدلاناكو ةدشأ| تففن نيدلسملا ماوس نم مهمس ىارلا بيصأ ىتح نييلسملا لع

 هاريام ىلع لاّتَقلاب ميمأف هركسع ىلعو دليلا ىلع فرشي لاع ىسرك ىلذ ساحي

 اولخدو ةريثك ابوقن اه اويقَنَو ةئيدملا روس ىلإ اواصو ىت> نوءلسملا محل ريصق

 ةرشع مهنه اولتقو ةنيدملا نم موجرخأ ىتح آديدش الاتق اهلهأ مهلتاقف ةنيدملا

 مورأا ىلع نيلسملا حاجي ةنس ةنسلا هذه تنكو . لمتق فالآ

 ةيروبع اوغلب ى> ره دالب اوزغو مورلاىلع نيدلسم ا ةأطوتدتشا موو ةنس ىفو

 ناكو لمت همسا ردتقملا نالغ نم مظع دماق ىلإ عجري هلك كلذ ىف لضفلاو ةرقنأو

 ةييهلا ضعب ديعتسي نأ هئادعأ بولق ىف بعرلا نه هعقوأ اب هنكمأف روذتلا ىلاو

 ةرع مورلا ردص نم بهذت تداك نأ دعب ةلردلل

 ةيسابعلا ةلودلا ىلع مايأ رش اهمايأ عيمج ىف ردتمملا ةفالخ تناكف ةلجلا ىلعو

 ءارزولا لزعي ناكو اعظفم اريذبت لاومالا ىف رذبو مدخلاو ءاسدلا اهيف كح هنال

 ةراؤولا ذخأي الو همدخلو هتتامرهقلو همالو هل ءاشرلا نم مدقي ام مهديغ ىلويو
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 مهن م ريثكلا ملجناكف هدقدأم ىلع لصحيل ةنايخلا ىلع مزاع وه نم الإ ةوشرلاب

 لظ نم لاومالا كلت تءاجأ نولأسال « هالو نم ةجاح مث الوأ هتجاحدسي نأ

 اهلالحضاو امءارخض نذؤملا وهو ةلودلا ىف داسفلا ةيابن اذكهو ؟ لدع وأ

 ردتقملا لتق

 وهو رفظملا سنؤم املوأ تاجردلا عفرأ ىف امه نادئاق ردتقملا ةلود ىف ناك
 ناكو توقاي نب دمج ةبترملا ىف هيايو اهرييست ىف لوعملا هياعو شويبجلل ماعلا دّئاَلا

 ةسفانملا نم ءىث أمه

 هيل] مخو ةيسحلا ةطرشلا عم دلقو توقاب نب دمع سمأ ىوق موو. ةنس ىف

 لاقوةبسحلا نعدمحتفرصردتقملا لأسو سفؤم ىلع كلذ مظعف مه. ىوقف لاجر

 ادمع فرصو ردتقالا هباجأف لودءلاو ةاضقلا ريغ هالوتي نأ زوحيال لغش اذه

 نئادملا ىلإ اجرخأف ةرضحلا نع امهدميأو ةطرشلا نع هنبا فرصو ةبيسملا نع

 ةطرشلاو ةبسحلا !د# هاخأو قئار نب مهاربإ لدي ىلوو سن م هبلط امسح

 نونظلا تءاسةشحولا تدجو ىمو سئؤمو ردتقألا نيد ةشدحولا هدب ناكاذهو

 راثألا ريك أ سوفنلا ىف مثول ناكو

 هيلع ريبدتلا قداوقلا نمةعامجقفاو دق مساقلا نب نيسحلا ريزولا نأ اسلم غلب

 هرداصي لوهلزع ىلإ باجأف هترداصمو هلزع ردتقملا نم باطو سفؤم هل ركنتف

 دحأ بيرغ نب نوره ىلإ بتكو ةرازولا ىف نيسحلا تف كلذب سنؤم عنقي مف
 توقاي نب دمحم ىلإ بتك كلذكو دادغب ىلإ رضحت نأ لوقاعلا ريدب وهو داوقلا

 هياع ريب دتلا فىعس نيحلا نأ هدنع حصو 1 ةش>ولا تدازو هم دقتسإ

 بضغاا رهظأف ةف.اخلا راد ىف ةيرجحلا ناءلغلاو لاجرلا عمج دق هنأ هدنع مص مث

 اهلسينأهنمريزولا باطفةلاسرب ردتقملا ىلإ هل امالغ لسرأو لصوملا وت بهذو

 ذخأورانيدفلاةئاثلثث هرداصو هبرضب سأو هيحاص متشو ريزولا هبسف ىنأف هيلإ

 هكيلاموهباحأ ق لصوملاو<راسربخلا اسذؤم غلو املف هرأد بهتو هسدحو اهي هطخ

 مظعلام كلذ نم لصف هعم نمكالم أو هك المأو سف وءعاطقأ ضيمتب ريزولا مدقتو

 مردلاو رانيدلا ىلع لب رضوةلودلا ديمع هبفاف ردتفملا دنع ريزولا لح ىف دازو
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 . لزعو ىلوو ةرازولا نم نكمتو

 مهرايدو مهلاومأ ىلع ىلوتساو ناد مح ىنيدب نم لصوملا ىلع ىلوّّسا هناف سنؤم امأ

 داعو مييلإ ناك هناسحإل رصمو ماشلاو دادغب نم ركاسعاا نم ريثك هيلإ جرخو
 دادغب ىلإ ,دحاركاسلاهيلإ تعمتجا اءلف . هعم راصف نادمح نب ةلودلا رصان هيلإ

 ردتقملاقرفن مهقاز رأا وباطواوبغش دادغب دنج هربخ خاب اءلف س» . ةنس لاوش ىف

 اوردقي ملفهقبرطفسنذؤم ةلباقمل ركاسعلا ريسو مهعبشإ مل هنأ الإ امظع الام مهيف

 ناكو هدنجو ردتقملا باق ف فوخلا ل ةيسامشلا بابي لزن ىت> ءاؤ هدر ىلع

 نيزو توقاي نيدهت كلذ نع هدرف طساو ىلإ ليحرلاو سنؤا دادغب كرب ديري

 وهو هلو؛ىل] عجرف هيلإ مهعمجأب ارداع هوأر ىتم موقلا نأب هسفن ىوقو ءاقللا هل

 مهعمءارقلاو ءاهقفلا هيدي نيبو هراك و هر جرفن برحلا روضح هيلع راشأ مث هزاأك

 ةكرعملا نع دسيعب لت ىلع فقوف هلو> سانلاو ةدربلا هيلعو ة..ووشم فحاصملا

 اوحلأ الف هناكممريالوهو ىرخأ دعب ةرم مدقتلا هنولأسي هيلإ هباأ داوق لسرأف

 باحصأ نم قيلب نيىلع هيقاف مهيلإ هلوصو لبق هبادحأ مروناف هعضوم .زم مدقت هيلع

 كيلع راشأ نم هللا ندلف عجرا ىضمت نأ هل لاقتو ضراآلا لبقو لجرتف سنؤم

 يرض عهفويسةياعاو رهف ريربلاو ةيزاغملا 3من موق هيقلق عوجرلاادارأق روحا
 ةيشخ ىلعهسأراوعفرم# مهضعب هحذو ضرالا ىلإ طقسف هقتاع ىلع هفيسب مدحأ

 هب رمنأ ىلإ اة وشكم هوك رثوهليوارسىتحةيلعام عسيمج ذخأو هنوئعايو نوريكي ممو

 "م لتقنيح هرم ناكونفدو هعضوم هل رفح مث شيشح هريسف ةركالا نم لجر
 بهنأ] نم اهعنع م ةفيلخلا راد لإ ذفنأو سن ٌوه مادعتا مْ ةنس

 رهاقلا - 9

 اهمسا ةيريرب دلو مأ هءأو لكوتملا نب ةحلط قفوملا نب دضتعملا نب د« وبأ وه

 (ةرسو ةنسريفون )١ مب . ةنسلاوش م يىفردتقملالتقنأ موي ةفالخلاب عيوبو لوتق

 ( هم ةنس ليرب] 7م ) موب ةنس ىلوآلا ىداج ه ىف عاخ ىتح ةقيلخ لزب ملو

 . مايأ ةّسو رهشأ ةتسو ةنس هتدم تناكف

 ىناماسلا ليعامس]نبدمحأادعام ردتقملاو رصاعم مث نييلختملا و كواملانم ءررصاعمو



 ةيمالسإلا مالا خس راث تارضاحم ؟ هرج

 بختنا فيك

 شيرت هنإ لاقو دحأس ايعلا دلو ةماقإ] سنؤم ىأر نم ناك ردتقملا لتق امل

 سفن تح ةفالخلل ساج اذاف لري ام ءافوو مركو نيد هيفو لقاع ىص وهو

 ردتقملا لتق ىف حطتني مو لاملا لذ هيبأ ناءلغو هترخ] . ردتقملا ةدلاو هتدج

 بعتلاو دكدلا دعب لاق ,ىتح ىتلا ليعامس] نن قان] بوقعي وبأ هيلع ضرتءاف نازنع

 ىضرنال هللاولاحلا كلت ىلإ دوعنف هنوريدي مدخو ةلاخو مأ هل ةفيلخ نم انحرتسا

 هل ركذوهبأر نع هدر ىتح سنؤمب لاز امو اف ربديو هسفن ربدي لماك لجرب الإ

 فراعىن]لوقي ناك هنا هتمهرك ىلعهيلإ هباجأف ىقتكملا وخأ وهو دضتعملا نب دمع

 قيلب هيجاّللو هسفنل سذؤم هفلدتماو هوعبايف . ةليحال هنكلو هتين ءوسو هرشب

 رزوتساو سانلا:ء.ا.و ةئالخلا هل ترقتساو كاذب هطخ اوذخأو قلب نب ىلعلو

 . قيل نب ىلع بجحتسا, ةلقم نب ىلع ابأ

 رهاقلا لهع َْق لاحلا

 ثحبلاب لفتشا هتفالخ ل وأىف هناف ةمنلا ثيبخ اريرش سف وم لات اي رهاقلا ناك

 ةضيرم تفاكو ردتقملا مأ ةرظانع لغتشاو همرحو ردتقملا دالوأ نم رتتسا نيع

 تعرجافوشكم قب هنأ تعمسامل ءاهنب|لتقب ابض_مداز دقو ءاقستسالا ءاد اهم أدتبا دق

 ىتح ءاسقلا اهظعوذ كلهت تداكىح برشلاو لكالا نم تءنتماو ًاديدش اعرج

 نم لاحلا كلت لع ىهومدنع رهاقلا اهرضحأ . حاملاو زيخلا نم آريس ًائيش تاكأ

 ملو بايثلاو غوصملا نم اهدنع امب هل تفرتعاف احلام نع احلأسو عرجلاو ضرملا

 اهلجرياهبةلعو برضا نم نوكييام دشأ امرضف رهوجلاو لاملا نم ء.ىشب ىفرتعت

 تلاقو هيلع هتعلطأ ام ريغ كلمتال اهنأ تفاخل اهندب نم ةضماخلا عضارملا برضو

 لاحلا كلت ىلع اهجرخأ م .ىشب فرتعت لو لتقلل ىدلو تملسأ امل لام ىدنع ناكول

 نم تعنت ءافاوعيب ىف تلكوو اهفاقوأ تاحدق اهنأ لودعلاو ةاضّلا اهسفن ىلع دبشتل

 ءافعضلاىلعو روغتلاوةنيدملاو هك برقلاوربلا باوبأ ىلع اهتفقو دق تلاقو كلذ

 رهاقلا لع ايلف ىالمأ عيب ىف لكوأ امت]و اهعيب الو اهلح لحتسأ الو نيكاسملاو



 م ةيسابعلا ةلودلا

 لكوواهعيمج اهفاتوأ لحدق هنأ هسفن ىلع مدهشأ و لودعلاو ىضاقلا رضحأ كلذي

 دل عيمج رداص مث مهقازرأ نم دنجلا ءارتشاو هريغعم هعيمج كِلَذ مويف اهعين ىف

 ةسخو انيجو ةلاذن رهاقلا لعف براقيام خيراتلا ىف عمسن ملو هتيشاحو ردتقملا

 سفن ةهارشو

 نوراهو ق؛اراناو توقاينب دمع ةصاخو هينيعم رايك ب ره ردتقملا لق دعب

 نينوراه لسرأ طساوب :وراص اءلف ردتقملا نب دحاولا دبعو ميافمو بيرغ نبا

 2ك المأ هل قاطتنأ لع و رايد[ ةئاهئاثةرداصم لذرب ءهسفتأ نادالا بلطي بيرغ

 زاوهالاباوماتأف زاوهالا قوسو سوسلاول] نيرئاس هاقفرمتو هبلط ىلإ بيجأف

 مهتم أةنامالا هيلإ اوبذط مث اهنم مهجرخأ اشيج سنؤم مهلإ زهخ هلامع ارد طو

 راص وهتلزيم تلعو رهاقلا دنع مدقتف توقاي نب د مهعم رد ادغب ىلإ هعم اوهجوتو

 مهنالهنباو بجاحلا قيابو رفظملا سذؤم ريزولا ىلع كلذ ظنذف هرواشيو هب ولخم

 اوشحوتساف مهلع ربدن توقاب نب دمج نأ مدنع تبثو هلجأ نمال[ ردتقملا اون راحام

 ناك نم لقنو رادلا لخدي نم لك شيتفن سنه ىمأو هيلع اوّءيضو رهاغلا نم

 ملع برضا نماهلان اع ضرملا اماع دتشا ىتلا ردتقملا ةدلاوك ةفالخلا رادب اسويع

 ناكوساجمااذهةوساجأ نيذلا موقااىلع ريبدتلا ف ذخأو ديفيالبدعلا نأ رهاقلا

 ىرغأو سآ مب مهارغأو هياع مهبولة رهاقلا دسفأو ةيجاسإا ركاسعلا ىلع سف وم دايتعأ

 رايخالا عيمجب رهاقأا بناكي ناك.ذ هلحم ةرازولا هدعوو هب ةلقَم ننا بتاك

 اًثيشاو دبي مل مهنكل و كلذ ىلعاوفلاحتو رهاقلا علخ ىلع اوقفتافموصخلا ءالؤد امأ

 دروىطمرتلا رهاطابأ نأاورهظ؛نأريزولاىأرفهئاهدررهاقلا ركم مامأةكحلا نع

 ضبق هعدوب رهأقأأ ىلع لخد اذاف هنم اهعنعل هملإ رئاص قيلب نب ىلع نأو ةفوكلا

 نآل كلذ متي نكلوهب هرابخإ ىلع اوةفتا امب ةفيلخلا ىلإ لَم نبا بتكتف هيلع

 ممرضحأف ةيجاسلا ىلإ ذفنأو هسفنل طاتحاف هيلع ريد امب ارسم رهاقلا ءاج ريخلا

 ادردروهلنذؤيم نذإلاٍبلط قءلب ن١ ءاج الذ نيفشتسمرادلا زيلاهد ىف مهترفو

 لاثو دتحاف هنبا ىلع ىرج اهيقياب معو رادلا نم ابراه جرفع ةيجاسلا نم احوبق

 داوقلاعيج وره بهذف ىنباب لعفامببس معأ ىتح ةفيلخلا راد ىك] ىضملا نم ديال

 كاريز نب دحأ عكلذك ضبقو هيلع ضبقف رهاقلا أر طحاءلف سن ؤم راد. نيذلا



 ىلوتسا دق ناكو ةليحلابهرضحأ نم هراد ىف سن ؤمىل] لسرأ مث ةطرشلا بحاص
 ةلقم نبا ريزولا قتخاو هيلع ضيفلاب ىمأ رادلا رضح ايلف ريكلاو فعضلا هيلع

 كريز نب دمحأو ةلقم نباو ىلع هنباو قيلبو سنؤ» رود ىلع متحلاب رهاقلا سأو

 لقد نبأ راد قارحاب صأو مههرحم لكوو مهباود لقتو نوراه نب نسحلاو

 . ةيجحلا ىلوف توقاي دمع رهظو تقرحأف

 اولد ًاعيمج مهلتقب مأ هرادب مهطبضو ءادعألا ءالؤه نم رهاقلا نكسمت امو

 هناعأ نملك مدنو هدي نم نوداسي ال مهنأ هعم اردلعام رهافلا ةدش نم سانلا ىأرو

 مدنلا مهعفتي مل ثيح دودجلا نم

 هدعاس لج ريك !ىلع ضيقلاب أ دارأام هل مت نأ دعب رهاتلا نأ بيرغلا نمو

 . هنافع سف وم داوق نم ناك ىذلا ىركسلا فيرط رهو

 نسا كل ذكو هيلع رهظي مل ارمتسم ناك هناف ةلقم نبا ريزولا رهاقلا ءادعأ نم قل

 ناركذيو رهاقلارشنم مهنافووةيرجحلاو ةيجاسلا داوقزالسارياناكف ئوراه ند

 ىز ىف ةران اليل داوقلاب عمت ةلقم نبا ناكو ةرم دعب ةرم هثكسنو هردغ رمل

 أوةفتاف هرودص امىح هل مميرغيو فأما ىزىؤةراتو دكم ىز ىف ةرأكو ىمعأ

 تارصالار هاقلاععابلف باروالا رئاس زماهلعارمجمو رادلاىل] اوفحزو هعلخ ىلع

 هو-ب>و هيلع اوضيقف هدحي ملف هند بره ابأي بلطو اررخم ظقتسا ةيلجلاو

 ادع كِلَذ نمو « حتابقلاو بياعللةعماج تناكو هتد» تهتنا كلذيو هينيع اولعمم“

 ىراوجلا امأو ةذبنالا رئاسو ءائذلاو ورخلا مرحب ىمأ هنأ هركذ مدقتام

 لك ىرّتشي نم لك هل عض وم ءانغلا نو رعيال جذا وس نهنأ ىلع نهعيبب سأو تاينغملاو
 ارهتشهرهاقلا ناكو نامثاآلا صخرأب دارأام ىنم ىرتشاف ءانغلا ةعتص ىف ةقذاح

 هذه نم هللا ذوعف اصيخر هضرغ ليصحت ىلإ اميرط كلذ لءجخ عامسلاو ءانغلاب
 . سانلا نم ةماعلا اهاضربال ىتلا قالخالا

 ىضارلا ل .



 ا ةيسابعلا ةلودلا

 ىلوآلا ىدامج و ىف رهاقلا علخ دعب ةفالخلاب عيوبو “وباب ةنس دلو مولظ اهمسا
 لواآلا عيب رفصتنمف ىفو نأ ىلإةفياخ ل زيلو (وومو ةتسليربإ 8م) مووب ةنس

 بخّتنا فيك

 ردتقملانبسايعلاو أ هيف ىذلا ناكملانع مدخلا داو لال أس رهأقلا ىلع ضيق امل
 هيلع اولسفاولخدو هءاع أوحتوو مردصتف نيسوبح هتدلاوو وه ناكو هياع مثولدد

 هوبقل وىلوآلا ىداج نم نولخ تسأ ءاعبرألا مو رب رسلا ىلع ةوساجأو ةفالخلاب

 . داوقلا هعبابو ىضارلا

 هدهع ىف لاحلا

 قارعلا ىف ناطلسلا باحصأف هدهع ىفابارطضاو اساكتناواراب دإدي زتلاحلا تناك

 ةلودف ن:دهت< ء نردجي نيباغتملا نم مب نوطيحت نيذلاو نولتتةيو لوسفأ قي

 ىذلا رصانلا نمر لادبع نينمؤملا ريمأ مظعلا لجرلا ةمهب تمظعو تهز سلدنالا

 اوناكاعإو كلذب نومستي هفلس نكسي مل نأ دعب نينمؤملا ريمأ هنأ هدالب ىف نثعأ

 هذخا هو ارتأطو تدتشادق ةيدهملاو برغملا ىف ةيديبعلا ةلودلاو . ةملآلاب نومسي

 نم ريثك ىلع اولوتساو اورهظ هيوبوتب و ءارصم ىلع ءاليتمالا لواحتو ولعلا ىف

 ةيمالسإلا دالبلا عاطتقال صرفلا هذه !وزبتا! مورلاو . زاوهآلاو لامجلا دالب

 ىنام ىلع نريلاك-:هو مهسفنأب نولوغشم هلك اذه عم دادنب لهأو روغتلا وزغو

 . ىرت اك ةيقارعلا دالبلا نه مهيدنأ

 توقاينب دمع هيجاحو ةلقم نبا هريزول ىضارلادهعلوأىف ايلعلا ةملكلا تناك

 دجوف ةلقم نيأرظأ ”#مع ةنس ىف . داليلا ف دقعلاو لحلا امه.ديأ» ناك ناذللا امهف

 ىلإ هب ىعسف ءىث هديب دعي مل وه هنأو اهرسأب دالبلا ىف كت دق توقابر نب دمع

 داوقلا ميمج بكر ىلوآلا ىدامج سماخ قف دارأام غابف ةياعسلا مادأو ىضارلا

 صاف هيتاك هعمو توقا» نب دو ريزولا رضحو مهتداع بسح ةفيللا راد ىلإ

 ,سبحلا ف دمت تام دقراممسبحو توفاي نب رفظملا هيخأ ىلعو هيلع ضيقلاب ةفيلخلا



 ةيمالسإلا ممالا خي رات تارضاحم شن

 الو هنع فرحني الو هيلاوي هنأ دهعلا ةلدم نبا هيلع ذخأ نأ دعب رفظملا قاطأ مث

 توقا ىنبا سي« هلاقصدق تقولا نأ ةلقم نبا نظ . هوركمب هدلول الو هل ىعسي

 نجلا نم هقلطأ ىذلا رفظملا نع لفغ هنكلو هناطلس ىف سفانم هل دعي ل هنأو

 نيحتي كلذل ناكذ ءاخأ مس ةلقم نا نأ نظي ناك رفظملا نإف دمت هيخأ توم دعب

 اوضيقن ةلقم نبا ىلع اوضيقي نأ ةيرجحلا دردجلا عم قفتاف هباع ضيقلل ةصرغلا

 نيدي نأ ةقياخلا نم اربلطو مهلعف نسحتساف هنودلعي ىضارلا ىلإ اولسرأو هيلع

 عئتماف هيلع اهوضرعو ىسيع نب ىلع ةرازولل اوراتخاف مهمل رايتخالا درف اريزو

 . هرداصف ةلقم نبا هيلإ ٍلسو ىضارلا هرزوتساف نمحرلا دبع هيخأ ةرازوب راشأو

 لبقب مف ىنعتساف داسفلا دايدزال ةكرحلا ةرادإ هنكسمبال هنأ نحرلا دبع ىأر

 ىنع ايلع ءاغأ رداصو زانيد فلأ نيعيس ىلع هرداصو هياع ضبقو هذه ىضارلا

 . فلأ ةئام

 دادزافداوملا عاطقناو لاومالا ةلق ىأرف ىخركلا رفعج يأ هدعب رزوتساو

 نم هيدي نيب نع عمطو ديزي ةفاضالا تلازامو آلا هيلع قاضو هرع لإ ازم

 نم لمح ناكام ةرصبلا ىلاو قار نب دم عطقو لاومآلا نم هدنع ايف نيملاعلا

 زاوهآلا نم لمحت ناكام زاوهآلا ىلاو ىديربلا عطقو دادغب ىلإ طساوو ةرصيلا

 تابلاطملا ترثكو رفعج وبأ ريحتف سراف لع باغت دق هيوب نا ناكو اهاعأو

 دزوتةمارنتسا اءلفهترازو نه فدنو م ةثالث دعب ريتسأو هتليه تعقنو هيلع

 لاحلا فوقوىرفءج ىنأك ةرازولا ىف ناكف نسحلا نب نايلس مساقلا ابا ىضارلا

 .٠ لاملا ةلقو

 ضرء.طماوبوهوقئار نيدمح ةلسارمل لاخلا هترطضا كلذ ىضارلا ىأر املو

 جارخلا هالووءارمآلا ريمأ بقل ىضارلا هدلةف اعرسم رضف دادغبب ةيالولا هيلع

 هيلإذفنأو ربان ا عيمج ىلع هل بطخي نأب سعأو نيواودلاو دالبلا عيمج ىف نواعملاو

 ةرازولا تلطبو نيواودلا تلط؛ تقولا كلذ نمو هيلإدادغبب ناطاسلا لقتناف علخلا

 روعآلا فنار ظني هبتاكو قئارنباناك اهو رومألانمءىث ىف رظني ريزولا نكي لف

 مهتتازخىلإ لمحتلاوهاآلا تراصوهدءب ءارمالا ةرمإ ىلوت نم لك كلذكو اهعيمج

 بلغت و لاومآلا توب تلطب ونوديريام ةفيلخللنرةطيونودب رياك اذ نوفر صتيف



 محلا راهلابعأ ودادغب ريغ ةمدخلل قبي ملو ةعاطلا مهنع تاازو فارطألا بامسأ

 . مكح ةفياخلل سيل قئار نبال اهعيمج اهف

 هيعدتسي تارفلا نب رفعج متفلا ىلأ ىلإ ىضارلا نع ًاباتكق ثار نبا بنك
 هرزوتسا اذإ هنأ قئار نبا نظو ماشلاو رصمب جارخلا ىلوتي ناكو ًاريزو هلعجيل

 تيههتيقاف هلوصو لبق علخلا هل تذفنو دادغب مدقف رصمو ماعلا لاومأ هل ىج

 . ًاعيمج ق:ار نبا ةرازوو ةفيللا ةرازو ىلوتو دادغي لخدو اهسياف

 ىضارلا ىلعراش أو زاوهألاد الب نم ىديربلا هللادبع ىنأ ديبامق قئار نبا ركسف

 ىلإ باجأ نإذ ىديربلا لساريو زاوهاألا نم برقيل طساو ىلإ هعم رادخنالاب

 اير كفار. لل] ده نقار ىفلازلا باعاو بلع وزفات واؤلإ ز هع يلام
 ةلايلث ةنس لك زاوهآلا نامض ددج ىديربلا كاذب ملع الو زاوهآلا ىلإ ريسملل

 دادغب ىلإ داعو كلذ ىلإ ىضارلا باجأت هطسق ربش لك لمح راتيد فلأ نيتسو

 . ًادحاو ًارائيد الو نض ام لمحب مل ىديربلا نكلو

 هنأ ىف ركفف هرهق نم نكقلا مدعو ىديربلا ةرق لاحفتس! قئار نبا ىأر

 لسرأوباجأفةرازولا ىفهنعا.ان' لسرينأ هنم بالطو كلذب هيلإ بتكف هرزرتس

 ةرصبلا تضوقوريام ىلعدادغ,ب ىديريلاروءأ ت_ اسفهنءايتان ىقوكلا ىلع نب دمحأ

 نييديربأا ديب راصقهللادبعو أىخ ؟ىديرباا نب فسو. ىأىل] قئار نبادي قتفاك ىلا

 ددجتلابيس كلذناكو اهلعءالءتسالل ادنج ةرصبلا ىلإ لسرأو ةرم.لاو زاوهألا
 هناطاس.!ءاناطلس ىديريلادازهن لوألا ىأر ثيح ىدبربلاو قئار نبا نيب ةش>ولا
 زاوهألاىلإ دنس لاسرإىفركمفئام ا همم لمحإ نأ هنكسم مو ةرصبلا نم نأ ام

 ىمليدلا م<ىناثلاو ىنشرخلاردءامهد>أ دنجلا ةدايقل نيلجر راتخاف ىديربلا لاتقل

 رتست ذخأ مثةملايدلا وكلا رثآألا نم عم نمي هيلع ىلوتساو سوسلا ىلإ دنجلاب مكي راسف

 هعمذخأو ؛ نقسلاهم زا, نهوهتوخإو وه بكر ىديربلا هللادبع و كلذ ىأر اىلو

 دقو نرصاوغلا مهجرخأف مهب ةتيفسلا تقرغف مردفلأ م. ءو لاوهآلا نم قبيام

 هبحب لةهفطعتسي قئار نبا ىلإ بتكو ام ماقأةةلب أل اىل]!واصوو !وبك رف نوقرغي اوداك

 هتمراقعىف ادجاو دادزا هنم كلذ اوأر ايلف ةرصبأا لهأ نايعآ نم لسرلا تناكو

 طساوىل]هسفنب راس قئار نبا كلذ ىأر امو هومرع ًادنج مهيل] زهج املك اوراصق



 ةيهالسإلا مهلا خي راق تارضاع مي

 هدنع نميف هانأف هبقاحللاب هرمأي اءاع كوتسص زاوهآلا ىف وهو مكحب ىلإ بتكو

 نيمزمممهودرىت>ةفينع ةمواقم مومواقف ةرصبلا لهأ اولتاقو اومدقتف دنجلا نم

 ةلردلا دامع ىلإ راسف كو قئار نبا ىلع نيعم نم هل دبال هنأ ىديربلا ىأرو

 ىلوة-اث ةلودلا زعم هاغأ هعم ريسف هيلع ءاليتسالاو قارعلا ىف هعمطأو هي وب نبأ

 رمتسي مل « طساو ىلإ مك راسف هيلع رصتتاو مكي براح نأ دعب زاوهآلا ىلع
 ةجينن تناكوىناثلاب ركمم نأ ديري ءءاط الك نآل ةلودلا زعمو ىديربلا نيب ءامصلا

 روب اسيدنجو سوسلا ىلع ؛ولوتساف هبامحأ نم ةعامج ركحي ذفنأ نأ امهنيب ةسفاخل
 داع مث مركس٠ ركسسع الإ ةلودلا زعم ديب قبي لو ىديربلا ديب زارهالا تيقبو

 ةرصبلا ىلإ ىديربلا اهنع ىلجأو زاوهألا ىلع ىلوتساف
 لوط ءاولامهنععنم رك نآل رابدإ لاح تناكف دادغس قئار نبإ كح امأ

 ناكودادغببءاسمآلاةرامإ ىف قئار نبأ لحم لحي نأ ىنإ ليمب ناكو ايش هيل لسر

 هياع رقتساام ةلقمنب غلب أ ءباج أف كلذب ةفينلا ملك دقو ةلقم نبا اهيف ل ىعسي
 ىح ازيك مومد ةنس ةدعقلا ىذ ةرغ ىف دادخغب وح طساو نم راسف مكجيل سالا

 ١١ ىف دادش مكي لخد# هنع ا .مزبنأ مهكلو ةيقئارلا دونجلا هتاناقف دادغب درو

 عيمج ىلإ بتكف ءاسمالا ريمأ هلمجو هيلع اخو دغلا نم ىضارلا قلو ةدءة ىذ

 طقس «مم رثك أهءاخ ماتم وهيل [ةدوعلا مهلإ بلطي قئار نبا عم اوناكنيذلا داوقلا

 نويعلانعرتتساواموي ١ :ورهش | ةرشعر ةدحاو ةنسس ترمتسا ةرامإ دعب قئار نبا

 راسف لصوملا لامنمهتضام نادمح نب ةلودلا دان عنم مابب ةئس لوأ ىف

 هرهةفةلودلا رصان برحل محب راسو تيركتش ىضارلا مانأف مكحب و وه ىضارأا هيلإ

 ىضارلا غلب املو ايلع ىلوتساو رهظف دادغب نع أمهامغ ةصرف قئار نبأ زبتا

 نادحنباةلودلا رصان ةحلاصم عارسإلا ىلإ كلذ امهرطضاو اجيزنا هريخ مكحيو

 باطي قئار ن١ امهلسارف دادغب ناديري اداعو مثرد فلأ .٠ . لجعي نأ ىلع

 امهر زاجامواهرارنارحر ضم رايدو تارفلا قب رطدلقر كلذ ىلع هعم اةقئاذ حاصلا

 مصاوعلاو نيرسنق دنجو

 ىدي ربأأ عم قفتافهي وب نب | دي نم زاوهالاو لبجلا دالب ديعتسي نأ ركحي دارأ

 مكحي لع نك-ل و لوجلا دال ىلإ مكحيريسي نأ لاجرب هدمأو زاوهالا ىلإ ريسي نأ



 م ةيسايعلا ةلودلا

 نوكيلدادغب ىلإ رهدوديو كلاهملا فهيقليا هعم ةليجلا لامعتسا ديزي ىدب ربا نأ

 امماع ىلوتساه طساو ىلإ راس ليجلا دالب ىلإ ريسي نأ نم الدف ءارمآلا ريمأ

 ١ . ىد, رلا اهنع ىلجأ و

 دوب مهنه لك نيذلا نييلغتملا ءال وه نيد ةيسامس تاعزانم ىضارلا ةدم تناك اذكه

 ةفالخلا قارطأ موي لك نوصقتفي ءادعالاو دادغبب ءاسمألا ةرام] نوكست هل نأ

 . ةملكلا ذوفن الو ةبيلا نم ءىش اهل دعي لو

 أم رهظ دقؤةفالخلا ةصاعدادغيب ةيفيدلا تاعزاتملاروهظ ارابد] آلا دازامبو

 اذيبن اودجونإو ةماعلاو داوقلا رودزوسبك اوراصو مهتكوش تيوقو ةليانحلا

 ءارشااو عيبلا ف اوضرتعاو ءانغلالآ او رسكو اهورض ةينغءاودجو نإوةوقارأ

 نع راس سعوا ةأسما عمىثمي نم اوأر اذإف نايبصلاو ءاسفلاعم لاجرلاىشمو

 هيلعاو دهشوةطرشلا بحاص ىلإ ءولمحو ءوبرضالإ ر مربخأ اف ؟ وه نمهعم وه ىذلا
 ىناجفف ىدانو ةطرشلا بحاص وهو ىنشرخلا ردي بكرفدادغب اويزأتةشحافلاب
 ف نورظانبالو نانثا مهنه عمتحيال ةلبانحلا : ىراهبربلا دمع ىنأ باعسأ قدادغب
 نيءاشعلاوحمبصلا ةالص ىف محرلا ن مح رلاهتلا مسبب رهج اذ]ال] مام] مهنم لصبال و مهسه ذم

 دجاسملا لإ نووأياوتاك نيذل نايمعلاب اورهظتساو مهتلتفو مرشدا زومهف دفيملق

 توم داكي ىتح مهصعب هنوبرضيف نايمعلاهياورغأ بهذملا ىعفاش مه ساذإ اوناكو

 هيبشتلا داقتعاب مهخي وي و مهاعف مباع ركن. ةلباذحلا ىلع أرقرامم ىضارلا عيقوت جرفن

 لاثم ىلع ةجمسلا ةديبقلا كهوجو ةروص نأ نومعزن مكنأ ةرائ هنف هريغو

 نيلجرلاو عباصالاو فكنلا نوركذتو هنّئيه ىلع ةلذرلا ميو نيملاعلا بر

 لوقي امع هللا ىلاعت ايندلا ىلإ لوزنلاو ءامسلا ىلإ دوعصلاو ططقللا رعشلاو نيلعنلاو

 دمحم لآ ةعيش ك-تبسن وةمالا رايخىلع مكتعط م ًاريبك اواعن ودحا+ا ونوم اظلا

 ةرهاظلا عدبلاب نيدتلا ىلإ نيدلسملا كقامدتسا مث لالضلاو رفكلا ىلإ لل

 ىلع كعينشت و ةمئالا روبق ةراي زوراكنإو نآرقلاابي دهشيال ىلا ةرجافلابهاذملاو

 ىذب سيل ماوعلا نم لجرربف ةرايز ىلع نودمتجت كلذ عمّتتأو عادتبالاباهراوز

 نوعدتو هترايزب نومأتو 2 هلل لوسر نه بهس الو بسن الو فرش

 تاركنملاهذه كل نيز ًاناطيش هللا نملف ءايلوالا تاماركو ءايبنالا تازجعم 4



 ةيعالسإلا مالا خيرات تارضاح 1مكك

 نع اووتفمت مل نأل هب ءافولا هءزاب ادهج امسق هللا, مسقي نينمؤملا نيمار ءارغأ امو

 ًاديدبتو الستقو ًاديرشتو ايرض مك-نعسويل مكدقي رط جوعمو كيهذم مومذم

 . ملاعو مكلازانم ىف راتلاو ميباقر ىف فيسلا نامعتسيلو

 تدجو ايلقو سانلا ةماع ىلإ ءارمآلا ازواجت عازتلاوقاقشلا نأ نيبقي كلذبو

 ةطمارقلا أ

 هديبام ىلعهرقيل ةفراخلاةعاط ىلإ ءوعدي _هاطىنأ ىلإ الوسرتوقاي نبدمم لسرأ

 نع فكي نأهنم سمتليو هيلا نسحو نادلبلا نم ءاشام كلذدمب هداقيو دالبلا نم
 هنأ ىلإ رهاط وبأ باجأف ةكمب هعضوم ىلإ دوسآلا رجحلا درب نأو مهعيمج جاحلا

 لأسو ةكمىلإ دوسالا رجحلا درىلإ بحي هوركمب مهبيصيال و جاحلل ضرتعيال

 ةنسلاءذه م ىلإ جاحلاراسف . رجهب ةفيلخللبطخيل ةرصبلا نم ةريملا هل قاطت نأ

 نييولعلا نم ةعامج جرفع مهضريعأ مبسم ةذد ىق هنكلو . ىطمرتلا مهضرتعإ لو

 نأمهيلع طرشو مهنع فكسف جاحلا نع فدي نأ هولأسف رهاط نأ ىلإ ةفوكلاب

 رهاط وبأ راسو دحأ قارعلا نم ةئسلا هذه يح ملو اوعجرف دادغي ىلإ اوعجري

 . اهنع لحرو مايأ ةدع اهب ماقأف ةفوكلا ىلإ

 اك ةئس ىو جاجحلا ضاربءاوثيعلاو داسفإلا َق محلا ىلع ةطمارقلا لز مَ

 وهو ربنس نب1نم ناك ام هببسو مسايس قداسفو للخ مماصأ سمج ةئسىفو
 ةطمار علا نمودعهل ناكوهرس ىلع نيعلطملاو ىطم ر لا ديعس ىنأ صارخ نم ناك لجر

 ةطمارقلا سأكتكسام اذإهل لاقو ناهبصأ نمل جر ىلإ ربتسنبأ دمعف صفحاب | ىعدي
 رارسأ ىلع هعاطاو هياعودهاعو كالذمل] هباجأف صخب أى ردع لتقت نأ كنمديرأ

 دالوا دنع رضحخل هيلا نوعدي ىذلا مويحاص ىف اهأ رك ذي ناك تامالعو ديعس ىنأ

 هاوتادو هوعاطأفهيلا وعدنىذلا وه اذه رهاط و بأ لاقفكلذ مهرك ذو ديعس ىبأ

 هنإ عي ضي سم هنإ لوقيالجر هرك اذإن اكو هلتةيفهيخأ لتقب لجرلا ىمأي ناك ىتح
 لاف كلملاب درغتيل هلتقدي رب ىاربصالانأ رهاطابأ غلب وهلتقب صأي وهتيدف كشدق



 ب ةيسسابعلا ةلودلا

 هيل] رظفاف ًاضيرم انل نإهل لاقفهلاح فشك أسو لجرلا اذهىف انأطخأدل هتوخإل

 آرببال ضيرملا اذه نإلاة اهآرادلف رازاباهوطغو هتدلاو اوعجضأو اورضخل أ ريل

 مناظع نم ريثك قاخ مهنملتف نأدمب هولتقم'كتتدلاو هذه تبذك هلاولاقذ هولتفاف
 + اهف داسفإلاو دالبلا دصق كرو رجه مهكسمت ببس اذه ناكو مهناعجتو

 ديشخالا دمع اهسسؤم ديىلع اهرصمب ةيديشخالا ةلودلا ترهظىضارلادهعىفو
 كلما رمتساو مو ةنس رصم كلام ناكو نولوط لآ ىلاوم نم وهو سعط نبأ

 : مهكوام تبث اذهو رصم نويمطافلا مهنه لست نيذلا مهو موه ةنس ىلإ هبقع

 نيك افلا جفط نب ديشخألا دمج (0)
 م4 ديشخالا نب روجونأ مساقلا وبأ (؟)

 سوو د مود ديشخالا نب لع نسحلا وبأ(©)

 مواب - مهو ديشخألا ىلوم روفاك كسملا ونأ ))

 سوأب د مولب ديشخالا نب ىلع نب دمحأ سراوفلا وبا (ه)

 هدعب ىلوو ةيدهملاب نيمطافلا ءاقلخ لوأ ىدهملا هلاديبع تام ىضارلا دهعفو

 . نكمتي ملف رصم كلم لواحي ناكو دمع مساقلا وبأ ثا

 ةفيلخ رخآو رعشهل نود ةفيلخ رخآ هنأ اهم ءايشأ ىف ءافاخلا ىضارلا مخ

 سلاج ةفياخ رخآو ةعجلا موي رينم ىلع بطخ ةفيلخ رخآو كلالا ريبدتب درفتا

 هباجحو همدخو هزياوجو هيتارم تناك ةقياش رخآو ءايلعلا هيل] لصرو ءامدنلا

 . نيمدقتملا ءافلخلا دعاوق ىلع ىرحي

 دقعلاو للا ءارمالاريمأ ىلإ راصو دادغب ىف ءارمآلا ريمأ مما ثدح همايأىفو

 . ءىث ةهالخلا ناطاسالو ةملكلا ذرفن نم هل سيلو همأب رمتأي ةفيلخلاو

 .مهعم سولجلاو ءالضمااوءابدآلا ةةداحم ب حننودم رعش هلابيدأ ىضارلاناكو

 . انضضادعسناكو

 ريثآلا نبأ (ع . ةنسريهسود 14) موبو ةنسلوآلاعيبر فصعت«ىف ىضارلا فوت



 ةيمالسالا مهآلا خيرات تارضاح ىف

 قتملا ١

 دلو ماهمأو لكوتملا نب ةحلطقفوملا دمحأى نأ نيدمتعملا نب هلل قتلا يهاربإ وه

 94٠( ةنس ريمسيد ؟4) م»و ةنس لوآلاعيبر ؟. ىف ةفالخلاب عيوب بولخ اهم
 تناكسو 63 درر )9 ) مسوس ةنس رقص ١+ ىف علخ ىح ةفيطخ لزب مو

 .ارهش و١ و تأوئس ع هتدع

 بتنا فيك

 قوكللا هللادبع ىنأءريزو عم هباتكدروف ؛ طساوب محي ناك ىضارلا تامامل

 ةرازولاب دلت نملك ىضارلاريزو نسحلان ناملس مساقلا ىنأ ءم عمتجي نأب هيف» سمأي

 قوكلا مرواشي ردلبلا هوجوونويسابعلاو ةاضقلاو نويولعلا ,نيواودلا بادكأو

 اوقفتاف مراشتساو ىفوكلا مهعمج هتقيرطو هيهذم ىضَتر ين ءةفالخلل بصني نممف

 عاخلا ريسو هتلقتملا هفن بقلو قباسلا خراتلا ىف هوءنابف ردنقملا نمهاربإ ىلع

 . طساوب محي ىلإ ءاوالاو

 هدهوع ىف لالا

 ةفيلخلل سيلو ىفوكلا هللادبع ىنأهرب زو ىلإ هلك ريب دتلاوءاسمالا ريمأ كي ناك

 ناك ىديربلا نإف ةرامإلا ىف حي نهز لطي مل « ءىش نسحلانب ناملس هريزولالو
 ذف:أو راذملا ىلإ اثيج ةرصرلا نم ذفنأف د'دغب ىلع ءاليتالاب هسفن ىمب لازءال

 التتفاو ناشيجلا قتلاف نوزوت همسا هداوق رابك نم دئات هدوقي اشدج حي هيلإ

 هب قحاي نأ باطي مى ىلإ نوزو: لسرأف « ىديرلا شيجل الوأ ,صنلا ناكو

 دارأف رفظلاب هربخض محي ىلإ لسرأةنيزوتل ةركلا تداع نأ قداصو هيلإ راسف

 روج رهن غلب ىتح راسف « ديصتي نأ هءادكأ ضعب هيلع راثأف طساو ىلإ عوجرلا

 نع اجرفم هلتق ناكو كانه نونكس نذلا دارك آلا نم لجر هلاتغا كاذنمحو

 فلأ هلانام غلبف لاومالا نم امفامو هراد ىلع ىلوتسا هنال قتملل !ديفهو ىديبلا

 5 رهشأ ةداهثو نيدلس م ةراعإ هيلو تناكو . رائيد ىئامو فلأ



 ف ةيسابعلا ةلودلا

 ادبرم واسف هتكوش تمظعو محب ىرق# ىدي ربلا ىف | ليدلاردحنا محب لتفالا

 مرو ةنس ناضمر ه٠ ىف اهلخدف هدص نم ةفلللا نكمتي ملودادش ىلعءاليتسالا

 ملو ٠ هتمالسب هثنهيقتملا هيلإذفنأو سانلا نايعأو تاتكلاوةاضقلاو ريز ولاهيقلو

 نأ دعب دادغب قرافذ هيلع ارفلتخا ةملادلاو كارثالان آل ريمأتلا نم هدارأام همي

 اسمالا ريمأ قتلا هامسف ىبليدلا نكمروك دنجلا ىلع مد#ت ذئيحو اوي ؟4 اهم ماقأ

 ركن ملف ليدلا نم اوذأت نييدادغبلا ةماعنأل ةبرطضم هتدمتناكو . هيلع لغو

 ىاؤاالتو 000 نيب عئاقو تاصح كلذل هواعفام 'هدنج ىلع نيكسروك

 قئارن اىلإ لسرأ بارطضالا هب ليزيام ةعناانم هدنع سيل نيكتروك نأ قتلا

 نيكتروك امأ . داعف ءارمألا ريم ن وكل دادغب ىلإ عوج رلاهيلإ بلطي ماشلا, وهو

 ةجحلا ىذ 8١ ىفو ماأ ةدع امهنيب برحلا تدقوف ءاربكعب هلباقو هيلإجرخ هناف

 سحأ ال هناف نيكتروك امأ : تملا لباقو دادغيب حيصأفاليل هعبحي قئار ناراس

 نءادونج هتقال نيح همب را هملع تناكو دادغب 8-5 قئار نبا ريسمب 0 ُْف

 .4٠ وحن اوتاكو مهلتقف ميدلا نم هيلإ نمأتسا نم قئاز نبا ذخأو تخاف ق؛

 ء ءارمالا ريمأ ءامتو قئار نا ىلع قاملا عاخ فكنيحو

 نبا مهنم لتقام بيسب كارتالاو ليدلا فعضب لعامل ىديربلا عامطأ تددجت

 اهلع ىلوتساف ةديدش ةمواقمرب ملو دادخب ىلع ءاليتسالل ةلجدلا_ءادنج سر أف قا

 دادغبب اولعف مهناف ىديربلا باحصأامأ لصوملا ىلإ قئار نبأو هنباو قتملا برهو

 مرهلا رود اويهتو اهويهتو ةيشاهلا نم ةفياةل اراد قدودجو نماولتق ةحيقالاءق

 مظع ىتح اهنم اهلهأ اوجرخأو رودلا ارسبكو ارامتو اليل دادغب ىف ببنلا رثكو

 عوقول ايس هلك كلذ ناكو بربحلا فانصأو ريعشلاو ةطتملا راعسأ تلغو سالا

 اراهتوالمل مذ زانم اوسبك:سانلاىلع ءالءلاداؤن امش رخآ ىفو بارطضالا و نتفلا

 هذه ناف ةلجلا ىلعو داوسلا ىف سيل امم هب اوبل هطام مظعل لاعلا رثكأ رثتساو

 . ةدشلا نم اهيف لص>ام لثم اهلهأ رب مل دادغس ةرتفلا

 فيس هاخأل سرأف ىديرربلا ىلع هنيعي نأنادح نيةلودلا رصاننم قتملابلط

 ءاج كانهو لص وملا ىلإ امهعمعجرف تي ركب قئار نباو وه هيقاف هترصتلةلودلا

 كلذ ناك دقو ءارمالا ةرمإ ىف هل لحنأ ديرب هنالقئءار نياآلاتغاو ةلودلا رصان

)0 



 ةيهالسإلا ممآلا خي رات تارضاعم ما

 هيخأ ىلع علخو مم . ةنس نابعش لوأ ىف ءارمألا ريمأ هاعمو هيلع حلخ قتملا نإف

 ةلودلا فيسب مويلا كلذ هبقاو ىلع نسحلا ىنأ
 ابنع بره اهاءرافاملو قتملاهعم دادنب ىلإ راسو ةلودلا صان رهجت كلذ دعب

 نبرشعو رهشأ ةئثالث دادس ماقأ نأ دعب طساو ىلإ راسو ىديربلا نب نيسحلاوبأ

 . ةريثك شومج ىف نادمح ونب هعمو دادشب قتملا لخدو اموب

 هنئادملاب# ودا رصان ماقأةىدي ربا نماهذخال طساون ردي ري نادمحو نب جرخ مث

 تناكو نيعر فب نئادملا تحن هب قتلاف ىديربلا لاتقل ةلودلا فيس ءاخأ ريسو

 مهاوذف نالدملاىلإ داعذ هعم نمو ةلودلا فيس مزه هنإ ىتح ةديدش ىديربلا ةمواقم

 ةلودلا فيس نكللو هوعزهو نيسحلاا«' اولتاقف اوداعف ىرخأ دوت ةلودلا صان

 اووقو مهحارج تلءدنا ألو حارجلاو نهولا نه هياحصأ ىف امل طسو ىلإ هعبتي م
 فيس ماقأو ةرصبلا ىلإ نيسحلاوبأ ردحناو اهذغأف طساو ىلإ ةلودلا فيس راس

 ىلإ بتك-: هدنع لاسملاةلعل هنكلع مف ةرصبلا ىلإ ريسملا ديرب ناكو طساوب ةلودلا

 ةلودلا رصان هيخأفف ةلودلا فيس عقوو ةثحو نيوخآلانيب لص هفعسب ملفهيخأ

 هوسبكو هيوبوتب راسفلاملا ةلقل هتبيه مثدنع تاق دةكارتآلا هءءنيذلا داوقلا ناكو

 لصوملا ىلإ دادغب نع راس ريذملاب ةلودلا رصان ملعاملو هركسعم كرثو برهق اليل

 . مايأ ةسمخو !رهش رشع ةثالث ابيف ماقأ نأ دعب ءارمآلا ةرامإ كرتو

 نوزوتهمساو ميلا داوقريكأ .1 مالا ةرامإلقل ودلا رصان ليحر دعب قتملا راتخا

 نأىأر ف هسفنلع هفاخو قتملا هنم شح وتساف ةسايسلا نس> نمءىش هدنع نكس لو

 هعبتنوزوت كلذ غلباملو اميلإدادغب حرابف نييقادحلاب انيعتسم لصوملا ىلإ ريسي

 ىلع ىلو م١ مث نيتسصهمزهو هلئاقف ةلودلا فيس قتلا كانهو تبرك: لصوىتح

 ندزوت نيب لسرلا تددرت مل . نيبيصن ىلإ مهعمقتملاو نآدمح و ئءاهنع راسفلصوملا

 ةلودلا رصان نمضي نأىلع مت مياصلا ىلع ةهج نمقتملاو نيينادملا نيب و ةهج نم

 داعو مرد فاأ ةئاتسو فاأ فالآ ةئالثب ةئس لك نيتس ثالثدالبلانم هديبام

 بلطينوزوتىلإ لسرأمأ ٠ لصوملاف رمتسالب قتملاهعمدمي مودادغب ىلإ نوزوت
 هب ردغيال هنأ قتءلل فاحو كلذ ىف ةبغرلا نوزوت رهظأف دادغب ىلإ دوعي نأهنم

 هل لبق ءآر اأو تيه تحت نوزوت هيقلف دادغب ىلإ راسو نيعلا كلب قتملا رغاف



 مبا ةيسابعلا ةلودلا

 هلمس كلذ دعبو هب لكو مث كل ةعاطلاو ىنيميب تيفو دق اذنأه لاقو ضرألا
 . قتملا ةفالخ :تبتنا كلذبو هعلخو

 ىنكتسملا دولا

 ٠ دضتعملا نب ىنتدكملا نب هللاب ىكشسملا هللا دبع مساقلا وبأ وه

 وه ةعلابو ةيدتسسلا ىلإ هنلإ قكدتسملا رضحأ قتلا لع تنوزوت ضيق امل

 . سائلا ةماعو

 هيو لآ ناطلس تحت ةيسايعلا ةفالخلا

 ءافلخ ةسمخ هيف ةفالخلا ىلو# اب ةتس ىلإ معو ةنس نم رودلا اذه ٌّىدتبي

 . متافلاو رداقلاو عئاطلاو عيطملاو قكتسملا مو

 ذوفنلا باعصأ اوناكنءذلا نييبليدلا هيوب لآ خيراتب طبتري رودلا اذه خيرات
 لاوحأ هيف نيبن الصف قون نأ اندرأ كلذل قارعلا ىف ىلعفلا ناطاسلاو قيقحلا

 مهئاليتساب ةمظعلا ةورذ ىلإ اولصو نأ ىلإ لاوحالا مهب تفرصت فيكو ميدلا

 . ةيسارعلا ةفالخلا ةعساع دادغب ىلع

 رزخلا رحب ”ىطاش نم ىبرغلا بونجلا ىف ةعقاو ناليج دالب وأ ليدلا دالب

 ...رابزور اهتبصقو ميدلل اهايجو لبجلل اهلبس

 رصنملا نم اونوكي مل اهلهأ نأ الإ ةيسرافلا تالابآلا ىدحإ مدقلا ى تناك

 هباطخلا نبرمع نذأ او . ليجلا وأةملايدلا مسا هيلع قلطي زاتمرصتعلب ىسرافلا

 رمتساونومل لا هحتف ام مليدلا دالب تناك مجعلادالب ىقحايسنالاب هنع هللا ىضر

 هنيملسملا ءاليتسا نكي ملو مهتينثو ىلع ماع عم ىالسإلا محلل نيعضاخ مليدلا

 هناتس ربط دالب مرواجت تناكو . مهتيسنج ممدقفي وأ مهتعاجت نم صقني ام مهياع

 .ةعداومو مس نييربطلاو ةملايدلا نيب ناكو مالسإلاب اوناد اهلهأ رثكأو

 جورذلاب مهسفنأ مهلدحت هللايدلا الفةيسايعلاةلودلا ردص ىف لاحلا ناكاذه ىلع

 ةئداح تناكىتح ممدالب ىف لغوتلاب مهسفنأ نوثدحي نوملسملا الو نيملسملا دالب ىلإ

 دارأو ناتسريط رود نم اهضعب برقي ىلا عئاطقلا كلت رهاط نب دمت نيعتسملا عاطقإ



 ةيمالسإلا ممآلا خيرات تارضاح ضف

 ىحاوتاا كلت لهال قفارم تناك ىنلا ضرالا!اهءمو اهيلتسي نأ رهاط نبا لوسر
 كلذ نأ اوأ رو رهاط نب دمحم نايصعلا !و هظأو ناتسربط لهأ كلذ نم عنتماف
 ىذلا ديز نب نسحلا ىلع اوقفتافهتعاطب نونيد لجرمهسأر ىلعن وكي نأ الإ متيال

 اوباطوهوعيابف مهلا لبقأو هولسارفىرلا اقم ناكو نيعتسا |ةفالخ ىف هئردح اب دق

 ةءاسالةدعاسلانم اوبلطام مهلا ولذبف رهاطن! لامع ىلع مودعاسي نأ ميدلا نم

 ىرلا مث ناتسربط ندم ىلع ةوقلا هذه تل ردا . مهيلا .,هاط نبا لامع نم تناك

 ديز نيد هوخأىلو مش برب ةنس تام ىّتح مثرمأ ريدم نسحلا لزب ملو ناجرجو

 كلتفهيخأ ءديزنب نسحلا دوج وناكو 9م ةنس لتق ىّتح ةبرطضم هتده تناكو

 . مهنيب ةيمالسإلا ةرعدلا عويشو ليدلا لهأ ةلصاومل ايس دالبلا

 ثا مهنيب مافأو شءرطالاب بقللا ىلع ن نسحلا ليدلا دالب لخد كلذ بع

 لس أف ,هودع مهنع عقدي و رشعلاىلع مهنم رصتقيو مالسالا ل] موعدب ةنس ةرشع

 مهئازاب ناماس لال ناكو . دجاسملا مهدالبىف ىبو هيلعاوعمتجار ريثك قاخ مهنم

 نسحلا هم دهف عم نصح سولاسةئيدع ناكو امه ريغو سولامو نيو زق لثم روغث

 الف ناتس ربط ىلإ هعم جورخملا ىلإ مهوعدب لعج هنإ مث  ليجلاو مليدلا مسأ ا
 لبق نم تاهجلاك ل: ىلع ًاريمأ ناك ىذلا حوت نب دمع نب هللا دبع ناسحإل هن ريحت

 نسحب لف مالس هما رخآ هلديىلو وهلا دبع لزعىتاماسلا دح' نأ قفتاف ناماس لآ

 ىناماسلا دحأداعأفةيالولا نم لاقتساو ءهءزهو مهلت اي لي دل ا هيلع جان اماهأ ةسايس

 ءاسأوهموسر ريغلاو اهءاج تام امو - دالبلا تحلصف موت نب دمي نب هللادبع

 ةص رفلا ىلع نب نسحلا زهتناف حون نبا مهيلاهي ده ناك امليدلا ءاس قر زعمطقو ةريسلا
 ماب اولا تسع راع و هزم اجأفهعم جور خلا ىلإ مهاعدو هيلع مليدلا جيهو

 ناك امونامعنلا نب ىليل هيذيعم ريك |ناكو ناد ربط ىلعاولوتساوءومزهف ناتسرط

 ناجرجو ناتسريط ىلع ايلوتسا مهدارقو مليدلا ءاظع نم اناكو نايسليدلا ىلاك نبإ

 مساقلا ني نسحلا عئاقولا كالت ىف همنا فرع نمو . شورطاللا ىلع نب نسحلا مسا

 ٠ شورطالا نكخ ناكو ىولعلا ىعادلا

 نسحلادالوالا نم هلناكو هترصانلاب بلي ناكو م. هنس شورطآلا فوتو

 نيرخألا هينبا ىلوو ايش هلوي ملف هل امضاغم نسحلا ناكو نيسحلاو مساقلا دنأو



 الا ة.سابعلا ةلودلا

 ىعادلا مساقلا نب نستحلا ةنوعمب مهديرأ ىف ناتسريط تناكف

 ناجرج دالب ىلإ ناكو ةيديزلا داوق دحأ نامغتلا نب ىلل لتق م.و ةنس ىفو

 ل هللا لوسر لال رصتنملا هللا نيدل ديالا هتويتاكي شورطألا دالوأ ناكو

 مساقلا نب نسحلامأب روباسيت ىلإ راس هنأ هلتق بيس ناكو نامعتلا نب ىليل

 مازمناو هفتح ةراغإلا هذه ىف ناكف ةيناماسلا ديب تفاكو اهءاع ءاليتسالا ديرب

 اهنع مزمماف رصانلا نب نيسحلا وبأ اوبوناج رج ىلإ ةيفاماسلادونج تم دقت مث هدوج

 ىاثوه ءىلاكنيب ناك ام ذاب |رثس |ىلع لعج وةيراس ةنيدم دصقو اهقرافم“ ذابارتسال]

 هورمأو هومدقو ميدلا هيلإ عمتجافنامعنلا نيىليل دعب مليدلا نم نيروهشملا داوقلا

 اهب ماقأت ةيناماسلا دونجلا نم ناجرج ةداعإ هيدي ىلع ناكو مييلع

 قالا ئس ناكو هيو ريش 95 رافسأ همعإ ىلليد دئاق ناك ام باوكأ نم ناكو

 نيك رهو ةيناماسلل زوباست ريمأب لصتاف هركسع نم ناك ام هج رخأف ةرشعلاو

 .ىخأ ىلاكنبانسلاىأ دي نماهذخأي) ناجرج ىلإ هريسو ركب همركأف عسيلا نب دمع
 .لقتعادقنسحلا وبأ ناكو ٠ ناتسريطىلإ بهذ واهملع هالو دق هوخأ ناكو ناكام

 هلاتغاو لافتعالا اذه نم ص الخلا نم ىلع وبأ نكمتف هدنع شورطالا نب ىلع ابأ

 ىولعلا اوعيابر !وحرفف هلتقم مربع داوقلا ةءامج ىلإ لسرأو ناكام نسحلا ابأ

 راسف مهيل] هومدقتساولاحلا هوفرءوهيوريش نيرافسأاويتاكو ةوسذلقلا هوسبلأو

 ىلعوبأ تام نأ قداص و رافسأ همزهفهب را ناكام هءاجو اهطيضو ناج رج ىلإ

 امو . مليدلا دارق ثلاث وه اذه رافسأو رافسآل ناجرج تفصو شورطالا نبا

 هلعجو هدنع رض هيعدتسإ ىليجلارابز ن حيوادرل لدور ناجرجي همدق تنكمت

 نبنسملا كلذب ملف اهيلع ايلوتساف ناتسريطادصق مث هيإ]نس>أو شويجلا ريمأ
 .دتع رافسأب قتلاوناتسريط وحن راسف ىلاك نبناك ام هعمو ىرلا, وهو ىعادلا مساقلا

 ناتسريط رافسأل تفص هلتقبو لتقف نسملا كردأ مث ناكامو نسحلا مزهناف ةيراس

 وهو ناسارخ بحاصلاعدو جركلاو مقورهمأو ناحنزو نيوزقوناجرجوىرلاو

 .لبج ىلعةعلق ىهو توملا ةماق ىلع ىلوتسا م ةيراسب ماقأو ىناماسلا صن نب ديعسلا

 مليدلا دودح ىف قهاش

 هناسارخ بحاص ديعسلا ريمآلا ىلع ىصعو ريجتفهردق لجو رافسأ شومج تمظع



 ةيمالسإلا ممآلا خيرات تارضاع ميو

 ةفيلخ براحو ةنطاسلل بهذ ريرس بصتيو جات هسأر ىلع لعحي نأ دارأو
 ملع الو هيلع رصتناو رافسأ هبراغ ًاشيج ردتقملا هيلإ ريسف هللاب ردتقملا دادغب

 رافسأ لعاملقهدالب ذخأيو رافسأ براحيلهكلم ةرضاح ىراخم نم راس كل ذب ديعسلا
 اتفتاو ملصلا ف هلسارف همواقي نأهن.كميال هنأ كردأ ررباسهن ىلإ ديعسلا لوصوب
 هدالب ىف همساب ةطخلاو لاومالا لح اهنه طورش ىلع

 هتعاطاصع قشورايز نب جيوادمهداوقربكأ هيلع ماقءزع ةورذ ىف وه اهو
 نمو .رافسأ برح ىلع دعاستلاللعادقاعت وافلاتو ناريهثبحاص رالس عم دحتاو

 اوباجأ امناعرسقهبلظو هريجل هولم اواكر افسأ دأ اوقرثك نأ جي واد م ظح نسح

 موو ةنسرافسأ لتق نأ قافتالا اذه ةجيقن تناكو ءسمأب مهللعأ نيح يبو ادم

 لمعو هكل ةعقر تعستاو هتريس نسحل دونجلا هتبحأو جوادرم داليلا كلم

 اذإو هداوق رياكأ هيلع سلحجب ةضف نم ًاررسو هيلع سلجم بهذ نم ًاريرس هل
 نيالا باسل الوزن أ هيلع | حلب ةتعدشللا اوفس مز 66 كادر رب رطل لع سلع
 دهتجاو ناجرجو ناتسريطدتزوج ف تلخدوأ ديدشان وخ سانلاهفاغو كا ذل مببكر

 ىلإ ليدلا تابقاو ردقي ملف ةليسو لكب ناعتساو مهنع هعفادي نأ ىلاك نب ناكام

 هرك اسع تريكو هش وبيج تمظعف هدنج ىلإ هناسحإو هلذيل ةمحان لك نم جيبو أدم

 دو:جدي نماهيلع ىلوتساو ناذم» ىلإ بهذف هدب ىام هفكي ملف هيلع جرخلا رثكف

 ىحاون ىلإ هركاسع تغابو اهلك ليجلا دالب ىلع ءاليتسالا هل مث كلذبو ةفيلخلا

 قارعلا دود لوأ ىهو ناولح

 هسفن ىلع ر رقي الوسر ردتةملا ىلإ لسرأو زاوهاآلاو ناهبصأ كلذ دعب كله مث

 8 لكمه ردفل أى ئام ىلع عطوقو كلذ ىلإ ردتقملاهب اج ًااهلك دالبلاءذه ىلع الاح

 هيا] هيعدتسي ناليجدالبب وهو ريكس وهيخأ ىلإ 0 لسرأ مو . ةنس ىف
 قدكؤي ىزراوخلا ىنوريبلا دمحأ نب دم ناحيرلا ويأ خرؤملاو . هب زتعاو هءاخل

 سوبا ىلاء لاس مش ساب هقلأ ىذلا ةيلاخلان ورقلا نع ةيقايلا راثألاب موسوملا هب اتمك

 نياصالا دحأ امأذ نيفرطلا فيرش لصأ نم ةرسآلا هذه نأ ريكو نبا

 نوبقلملا لابجلا كول رخآلا لصالاامأو ليجلا ف هتدايس لهجتال ىذلا هاشنا دروغ

 لهأ نم مونم ناكنمءازتعاركسني سيلو ةيهاش رج راوج رفلاو ناتس ربطة ذيهفصأب



 خال ةيسابعلا ةلودلا

 مس ذيرفصألا وه هلاخ نإو دحاو بعشىف ةرساك الاو مهعمجام ىلإ كلما تيب

 روباش نب باهرسن؛ نيورم# نب راي ره نب نراق نب متسرنب هيو رش نب نراق نبا
 .ناورش ونآ دلاو ذأبق نب سايك نبا:

 داوق نم اوناكليدلا نايعأ نم رفن ةثالثهيلع مدق جاودرم مدق ترقتسا او

 هبوب دالوأ دمحأو ننحلاو ىلع مثو لالا مم تفاض املهوقرافو ىلاك نب ناكام

 اوسسأ نيذلا مم ةثالثلا ءال هو . ناك ام داوق نم ةعامج مهعءو جيوادرمىلإ اوراس

 ةيءالسإلا داليلا نم اهب طيحامو قارعاادالب ةيصان تكاتما ىتلا ةيمويلا ةرسآلا

 مل رهظ مهنأش عفتر'ااوةيسابعلا ةفالخلا راودأ نم ىتاثلا ودلا نوكست ىنلا هو

 هاعم 'ىذلا هياتك ىف ىناصلا لاله نيميهاري] قاع وبأ ركذ دقف ىلاملا بسنلا كلذ

 نأ حجريه رك ذقباسلا ىوريمااوك املا روج مارم ,ىل] هس ىبتلي هنو نأ جاتلاب

 ةفورعم تسيل ملا كلتف الإو مهكلم تويثدعب محل رهظ امنإ بسنلا اذه نأ

 لبق مهنم كلد فرعت تناك اهتأب الو كلذ ديلخت, ةرركذم الو بانا ظفح

 اقسن اهقوسي و ريكمشو لاوخأ بست ةدح مجري قيسامف هنأ عم مهيلإ هلردلا لاقتنا

 . سرفلا كلم ذاق ىلإ ام لصي وح

 اولصو نيذلا دولا ىلوو نسحلاو ىلع ىلع علخ جي واد رهىلع هبوب ءانب ادروال

 اوراسف دوهعلا كلذب مهل بتكو جركلا دالب هيوبزب ىلع ىلوو ىحاوتلا امهعم

 بقاملا دمج نب نيسملا جواده ريزو هعمو جيوأد رم وخأ ريكشو امو ىرلا ىلإ

 ميبلل اهضرعف نوكيام نسحأ نه ءاهش ةلغب هول نب اعم ناكنأ فواص . ديمعلاب

 ذخأ ىلع ىلإ لح اق اهنمت دقتو اه ذرأو ديمعلا ىل»تضرعف رائيد ؟ . . اهنمت غلبف

 هيوبل آوديمعلا نيبةلصلا ءدب كلاذ ناكفةايمجقي ده هع وقاملادرو رين اند ةرشع هنم

 ريكمشو هيخأ ىلإ بتكنف ميلوت ىلع داوقلا ءالؤه لاصفنا دعب حيو'درم مدن

 دق مهضعب ناكنإو مهامعأ ىلإ ريسملا نع داوقلا كئلرأ منمب امهرمأي ديمعلا ىلإو

 ىلع اهضرعي مث اهؤرقيف ريكو ليق ديمعلا ىلإ لصت بتكللا تناكو درب جرخ

 نمريسملاب هرمأبهيوب نب ىلع ىلإ ذفنأ باتكلا اذه ىلع ديمعلا فقو الف ريكمشو

 باتكلا رضرعديمعلا مبصأ امو هتعاس نم راسف لزانملا ىوطيو هلمع ىلإ هتعاس

 تناك ىلا تاعيقوتلا داعتساو ىرلا نم جورذخملا نم داوقلا رئاس عنف ريكمشو ىلع



 ةيمالسإلا ممآلا خب رأت تارضاحم ما

 اعوط عجربال هنإ ديمعلا لاقف هدري زم هيوب نب ىلع فاخ ذفني نأ دارأو مهعم

 ىلإ ندحأو جركملا ىلع لصو ٠ هكرتف انتعاط نم جرخميو هدصقي نم لتاق ابرو

 دليل هطيضنوةصنو هنوركتشي جيوادرم ىلإ اويتكف دالبلا لامي فطلو سانلا

 ًاهيمج اهفرص ةريتكر اخذي امءرفظو ةيمرخلل تناكتاعاقمتتفاو . هتسايس نسحو

 الو ةريعاو نيانلا هدمفو هزكذ عاشف تايهار تالصلاو لاجرلا هلامتسا ىلإ

 هبوب زا ىلع مهامساف جركملا ىلع هداوق :م ةعاجج الام قاطأ ىرلاب جر ادرم ناك

 شح و: مافي واد ره كلذغاب و هةءاطاويحأرهيلإ اولأم ىت>مهل] نسحأو مياصوو

 مهم فاماتو هيلإ مهيعدتسي ىلع ىلإ و مهبإ] بتكلف داوتلا كئلوأ ذافنإ ىلع مدنو

 ىجأء يج» رباجأف ع ءادرءةوطس مهفوخو مهيلعدوهملا ذخأب لغتشاو ىلع هءفادو

 هسفن تيوقذ مل دلا داوق .دايعأ نه وهو دازاريش هيلإ نمأتساو جركللا لام ىلع

 ةفيلخلا كلذ غاب . ترقاي زد رفظملا دين ماهي اعىلوتساف ناهبصأىل] هعم نمب راسو

 ًاديدش امتكلذل متغاودالملا م هديب ام ىلع فاخو هفاقأع ءادرم غلبو همظعتساف

 ىتح هتعض رهظر نأ هيلابلطي ر هليمتسيو هيتاعي ايلع سارف لاتحنأىأر نكلو

 ىلا داليا ىف هل ةبطخلا ىوس هفلكي الو داليلا اع حتفيل ةريثكلا ركاسلا هدم

 ايلع سيكل فيثك شيج و ريك-شو هاخأ ةلاسرلا كلت بقع رهجواهيلع ىلوتسي

 .نيرهش اهابج نأ دعب ناهبصأ نعل حرف كلذ ملعف ةمدقتملا ةلاسرلا ىلإ نكءطم وهو

 دصقو لاثق ريغ ند ركب وبأ اهنع مزهناف توقاي نب ركب وبأ اموناجرأ ىلإ هجوتو

 الاومأ اهنم جرختساف مو. ةءس ةجحلا ىذ ىف ناجرأ ىلع ىلع ىلوتساف زهرهمار

 ريشا و هيعدتسا ىنأج دن وألا ىلع نب ديز بلاط ىنأ نم بتك اموهوهتءاجع . اهب ىوق

 ةيابحب# اغتشاوهروهتب هفرعبو هباحصأو توقاي رم أهيلعن وه.و زا ريش ىلإ ريسملاب هيلع
 مهنيحو مهلشف عم سانلا ىلع مهتأطو لقثو هباحأ ةنومو هتنؤم ةرثكو لاومآلا

 ٠01# ةنس رخالا عيبر ىف ناجدتونلا وت راسف ريسلا ىلع مزع مث ال أ ىلع ددرتف

 ترقابر نيب عمي نأ انو رخطصا ىلإ اهتم راس مث اهمزهف ترقاي ةمدقم ام قلف

 ناكف هشويحجم توقاي قيرطلا ىفكلب اما هياعا ةفتيلالس ارت امهنأ هذاب هنآل جيوادرمو

 كلذقورتا رهظ نع هوب نب دا ناكو هفح نمو وه توقأ مزه'او ىلعل رصنلا

 ,لعلماع راستنالا اذه دعبو . ةنع 16 هرمع ناكو هتيحل تيفت مل ىص وهو مويلأ



 ام ةيبئابعلا ةلودلا

 .ماقملا ! ءراتخاف توقاس قاحللاو هدنع ماقملا نيب هريخو ةلماعم نسحأ ىرسألا

 الع ىلوتساف سراف ةيصقزا ريش ىنأ ىت- راس مث مهمل] :دحأو مملع علقت هدنع

 ريثكى عىل وةساو مهلظ هنت ةنحش ره ماقأو ودعلا بو نامالاب سانلاف ىدانو

 هوبحأف مهيل]ددوتلاو دودجل ءاضرتسا ىمأهيلع تلهسف ةعئادوو توقاي لاومأن م

 اهفرعي ةلقم نبا هريزو ىلإ و هللاب ىضارلا دادخ ةفيلخ ىلإ لسرأ مث دكلم تبمثو

 مرد فلأ فلأ لذبو دالبلا نم هديبام ىلع عطاقي نأ بلطيو ةعاطلا لع هنأ

 . ءاوللاو علخلا هياإ تذفنأو كلذ ىلإ بيجأف

 هياعريبدتل نابصأ ىلإر اسر دعتو كلذل ماق هيب نبا هلام جيوادرم غلب املو

 قيرطلادسيو اهباع ءاليتسالل زارهالاىلإ ًاركسعذفن, نأ ى أر هريكمشو هوخأ اهو

 ناعا'ةيحان نم وه هدصقي رةفيلخلا لإ قيرط هل قبب الف هدصق اذإ هب وب نبا ىلع

 قحجي وادم رك اسعتراسف . ره تبث, الف زاوهألا ةيحان نم هركسع هدصقيو

 ىلع تلوتسامثسم م ةنس لاوشف زهرهءار ىلعتاوتسامث ناضمر ىف جذيأ تغلب

 بتاكف زارهألا لعىلوتسا سي واد منأهي وبنباغلب .اوقاياملع تلجأو زاوهآلا

 امهنب رمآلا رقتماو لعمت حي وادم نيبو هني طسوتي نأهتن بلطي ءهليمتسا هيا:

 هاخأ هل ذفنأو ةليمج ةيده هيرب نا هل ىدهأو جب مادرا بطخ هيون نبا نأ ىلع

 . ةيهر نحل

 هدونج هيلع تدرمت ممم ةنسكلذدعب لتقجب ودا رم نأهيوب نبا ظح نسح نم

 هرصنع نم مث نيذلا ةملايدلامهيلع لضفيو مهيل] ةءاسإلا ريثك ناك هناآل كارتالا

 توزوتومكحي كارتآلا نم هيلع نيبملأتملا ءاسؤر ناكو اولعفف هلايتغا ىلع ١ وقفتاذ

 نبدمحو ارغبنباو قورابو قارعلاب ءارمألا ةرمز ايلوت امهنأ انركذ ناذلل! امهو

 .نيتقرف اوقرئفاذ كارثالا امأف شيجلا قرفت اودارأ ام مغ مالو . ناجرتلا لاتي

 اوبهذفريدلاامأو . كمي عم لبجلا وحت تراس ةقرفو هيو. نباب تقملا مهنم ةقرف

 نسحلا صاخب نأ جب وادرم لتق ةجيتت نم ناكو . هرعاطأو ىرلاب ريكمشو ىلإ

 ٠ سراقب هيخأ ىلإ راسو هدنع ةتيهر ناكىذلا هبوب نبا

 ركستو وقر سرافب هبوب نت ىلع ةوقاث الثمجعلا دال ىربكلا ىوهلا تراص

 .ناك ىذلا ترقايامأ . ربنلا ءاروامو ناسارخ ةيناماسلا ةوقو ىرلاب هيوريش نبا



 ةيمالسإلا ممألا خيرات تارضاحم سام

 ةمداصم نع الضف اهعمام ظفح ىلع ةرداق دعت مل تح ًادج هتوق تفعضف زاوهآلاب

 لبجلادالب ىلإ نسحلا ءاخأ ريس . هيرب نبا ةوق ىهف ةيمانلا ةبل :ةوقلا امأ اهريغ
 باون ليجلادالب نم ةدعنعو اهنع لازأو ناهيصأ لن ىلوةساف ركاستلا هعمو

 ناشاتو فو ناذمهو ناويصأ ىهو دالبلاءذهناعزانتي ريكمشوووه قبو ريكمشو

 اينلع زلنا ريو نعل لج عرعر نيو را و وركتك نار خركد
 . ريكامشو باو اهنع لجتاو ةلي هط بورحو بوطخ دعب

 نم هيلع امل قارعلاو زاوهالا ىلإ هناطلس دمت نأ هيون نب ىلع لايب رطخ

 نسحلا هوخأو سراف ماقإ ةراداب الوغشم رم ناكو دادغبب ةفيلخلا ةوق فعض

 لوتساف زاوهالا ىلع هريسف هل لغشال رغعالا اهوخأو ليجلا دالب الوغشم

 ٠ طساو ىلإ مكحب مزبناو قئا.لا حب نيب_ هنيب بورح دعب اهيلع
 دحأ راصف طساو ىلع ءاليتسالا دعب قا رعلا ىلإ دسملا# وب نب ادصاقم مأ نم ناك

 مهوحن ريسملا هيلإ نوبلطي دادغب داوق هيتاكىح اهتعدومي مط ساو ىلإ ريسيهنوب نبا

 قتك-ااوهاب.ةفيلخلاو مم ةنس ىلوالا ىدامج ١١ قاهاصرف دادغي ىلع ءاليتسالل

 كاذو ةفالخلاب اذه هبحاصل اههنم لك فلحو دمحأ هعبابو هب قتحاو هلباقف هللاب

 دالب بحاص ايلع بملف باقلالاب هيوب ىب ةفياذلا فرش مريلا اذه ىو ةنطاسلاب

 ةلودلا نكر ليجلاو ىرلا بحاص ندحلا بقلو مثريكأ وهو ةلودلا دامع سراف
 دوقلا رع ماتكو ميناقلا يرشن نأ فاو ةلادلا وي قارفلا تحام دعا تلو

 ناطلسلاطوةس خيرات وهو ةيسامعلا ةفالخات ىتاثلا ر ءدلا خيرات وه مويلا اذهو

 ريذوالوءىثال هل رءأال اينيد ًاسيئر مهنم ةفيلخلا ةروريصو ميل نم قيقحلا

 رزوةسيةلودلازهلةرازولا تراصو ريغالهءاجارخإو هتاءاطقإ رد بتاكدل امنإو

 ش ءاش نم هسفنل

 اهيلونو سايعلا ب نع اضيأ ةفالخلا منا ليزينأ ةلردلا زهم لاب رطخ ناكو

 نسل ادي ىلع مهيل] تا ءوةيمالسإلا ملاعتلا نآل ةيديز ةعيش اوناكم وَلا نآل يولع

 سايعلا ىف نأ ن ودقتعي اوناكف ىديز امهالكو شو رطالا نسحلادب ىلع مث ديز نبأ

 لعفي الأ هيلع راشأهصاوخ ضعب نكس و اهيةحتسم نماهوذخأو ةفالخلا اويصغ دق

 واوةفالخاا لهأ نمسيل هنأ كباحصأو تنأ دقتمت ةفياخ عم مويلا كن] هل لاقو.



 0/١ ةيسايعلا ةلودلا

 كعم ناك ةفيلخ نييولعلا ضعب تسلجأ ىتمو همد نيلحتسم هولتقل هلتقب مهترمأ
 دقناكامعضرعأُ !ولعفل كلتقب مثلمأ ولف هتفالخ ةمص كباصأو تنأ دقتعت نم
 .ىثةفيا+لاديب قبب موناطاسلاب وه درفناو سابعلا ىبل ةفالخلا مسا قب أو هيلعمزع
 . هتجاحي موقي ام ةلودلا زعم هعطفأ الإ ةتبلآ

 مهن رمآلاب مئاقلاو ةيمأ ىتبل سادنآلا دالبب تقولا كلذ ىف ناطلسلا ناك
 تلصوامىلإد'دغب ةفالش تلصوامئيحنينم وا ريمأ بقتلت دقو رصانلا نمحرلا دبع
 . دادنبب مهليس لاس نيذلا ةملايدلاو كارتآلا مامأ فدضلا نم هيلإ

 ةسرادالاو ةيلاغآلا ضاقنأ ىلع مهتلود تسسأت نيذلا ديبعلل ةيقيرفأ دالببو
 .نينم ملا ريمأب بقاي ناكو مهنافلخ ىنا وهو روصنلا ليعامسا مهنم ىمالاب ماقلاو

 اوناكو ديشخالا دمحم نب واوجولا مهنم ريمالاو نييديشخاللل ماشلاو رص#و

 . ىسايعلا ةفياخلا مساب نويطخم

 بطخغو قاءيشلا نادمح نء تلا دع نيا ىلع ةلودلا فيس روغثلاو باحتو

 . ىنابعلا ةفيلخلا ماب
 بطخم ىنابيشلا نادم نب هللاذنع نب نسحلا ةلودلا رصانف ةيتارفلا ةريزجلاب ف
 1 ىنابعلا ةقياخلا مساب

 هربانءلع بطخمو هيوب نب دمحأ ةلودلا زعم مهنم ناطاسلاو مليدلل قارعلابو
 . هدعب نم ةلودلا زعم مساب مث ىسابعلا ةقيلخلا مساب

 5 ىدهملامسا نويطخمو ةطمارملل ةرصبلا ةيدانو ةءاملاو ني رحملاو ناعبو

 ةفيلخلا مساب بطخعو ةلودلا دامع بقاملا هيون نب ىلعل زاوهآلاو سرافبو

 . هيون ىنب ربكأ هنآل ءاسمآلا ريمأب بقاي ناكو ىسايعلا

 ىمابعلا ةفياخلامساب بطخميوةل ودلا نكر بقلملا هيوب نب نسحل ىرلاو ليجلابو
 ٠ ناماسل آو ةلودلان كرو هبو ريش نب نيكمشو امهءزانتي ناةسربيطو ناجرجو

 نوبطخي و ىراخ ةنيدم مهكام رقءو ناماس نال ربنلا ءارو امو ناس ار خو

 . ىسابعلا ةفيلخلا مساب مهرباتم ىلع

 قرغتدقف ةيمالسالا ةعقرلا ىف ةيكولم رسال تناك ىتلا ىربكلا ىرقلا ىه هذه

 ةرضاحىلإ هلكعجرب ءاضعألا كساهته ناك نأ دعب ابيرغ اقرفت عساولا كلملا اذه.
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 كلل أ نم ءىش هل قبي مل ىرعثا رصضلا نأ رظنلا قدتسي امو . هتاتش عمجم ىربك

 دقفاذه عمو ىرع رصنع نم امهنإف ةلودلا فيس هيخأو ةلودلا رصانل ناكام الإ

 لالقتسا|هل نكي ملو كارتالا نم دول دالبلا نم هنايلي امف ناطاسلاو ذوفنلا ناك

 دعب ةيطلا ىف ةلردلا زعم مسا ناركذ. اناكر امهقوف هيوب 0 سمأ ناك لب ىسايس

 . ىسايعلا ةفيلخلا ركذ

 علخو اموي نيعبرأ الإ ةلودلا زعم ءاليتسا دعب ةفالخلا ىف قكتسملا ثكمي مل

 نم نيرشعلاو ىناثلا ىف هعلخ ىلع مدصن مهيلع ريبدتلاب همهتا ةلودلا رعم نآل

 مثناسارخبحاص لوس روس انلا رذحو ةفيل>) رضح مع ةنس ةرخالا ىدامج
 اهليبقت نادي ري' ممأ نظف ىنكتسملا دي الوانتف ناحيصي مليدلا ءابقت نه نانثا رضح

 ت.رطضاوةلودلارعم ضهنو هقاح ىث هتماع العج و هرب رس نع هايذخ اهيلإ اهدف

 لةتءافةل ودلازعم راد ىلإ ًايشام ىنكتسملا نايمليدلا قاسو لاوهآلا تيهنو سانلا

 بتاك ىزا ريشلا دمحأ ىنأ ىلع ضيقو ءىث ا قبي مل ىتح ةفالخلا راد تببتو اهب

 . ربشأ ةعيرأو ةدحاو ةنس قك-تسما ةدم تناكو ىكسسملا

 عسيطملا ب

 ةفالخلاب عيوب ىنكت ملا مع نبا وهف دضتعملا نب ردتقملا نب هلل عيطملا لضفلا وه
 نأ ىلإ ةفياخ لي مو ) ةه45 ةنس رياثي مو ) مسو ةئسس ةرخالا ىدامح ردع ىلاث

 موهتددم تن أكف( هب ةئس سطسغأ نب )موم ةنس ةدمقلا ىذ فصتنم ىف علخ

 نمكوالاهتايح ىف ذوفنلاو ءىش ىمالا نم هل نكي ملو مايأ ريغ رهشأ ةسمخو ةنس

 3 مد هبوب لآ

 ةلودلا نعم (الوأ)

 ةلودلا زعم ناطلس ناكو هتوخ] رفصأ ناكو قارعلا حئاف هوب نب دمحأ وهو

 دنجلا ب عشه همدق ترقتسا ال هناف ايندلا ةنج ناك نأ دعب هبا رخ أدبم قارعلاب

 طبضلل] رطضاف محل اهركذ ةدم ىف مهقازرأ مهل نمضف هوركذملا هوعمسأو هيلع

 .ناطاسال ىلا اهعيمجى رثلا اأو مدا وتعطقأ و اههرج ءريغنملا ومالا ذخأ وسانلا



 ا ةيسابعلا ةلودلا

 داليلا تناكو لاملا ىدبأ تلأزو نيواودلا رثكأ كلذل لطيف كالمآلا باحأو

 اهترامع تدازو ىرقلا دارقلا ذخأف ببتلاو ءالغلاو فالتخالا نم تبرخ دق
 نإفعابت الاامأو كلذب مهيلع دوعلاةلودلا زعم نكمي للف هاجلا ببسب اهلخد رفوتو مهعم
 مايتهالاداتجالا كرتوأ وضوعفهنعضودلا اويلطو هردرؤ ابارخ داز هوذخأ ىذلا
 نيعطقملا نالغذخأو اهنم ريثكلا لطبو تكلهذ اهقرط ةيوسلاو ىرقلا برادشمب

 رعم نإ مث . اهتارداصمب هممت لصاحلا .ع اذإ مدحأ ناكذ لجاءلا ليصحتو ملظلا ىف
 هيل ]عمت افانكسم هذذتاف هبادأ رباك أ ضعب ىلإ عضوم لكةيامح ضوف دق ةلودلا
 ىلع هريغ الو ريذد ردع "لو لصاخلا ف ةراسملا نرعدب داوقلا راصو ةوخإلا

 دادزاف «نوهري امو اوكرف هل ءادعأ اوراص ضرتعم هضرتعا ناف كلذ قيقحت

 ثداوحخلاوبئاونللنو 7ة ريخذ عمج ةل ودلا زعم ىلع رذعتفةي اغدنع أودشي لو مهعمط

 نمدلوتو مليدلا مدسخ عاطقآلا ىف مهل ةدايزلاو كارثالا هناملغ ءاطع] نم 1

 سانلا لك ًافاهب ءالغلا دتشا ىتح دادغب ىلع ةنسس ضمت ملو ة.ةانملاو ةمحولا كلذ

 هتولك ايوهبح نوةلسي اوناكوك وشلا ب و رخ سانلا لكأو بالكآ!او ريئانسلاو ةتيملا

 نع سانلا زبي ىد توم لا مرق نيكو مئاشحأ ٌّى ماروأو ضا صأ س انلا قحاف

 لإ دادغب لمأ نم ريثك ردحناو مهعوذل لكأت بالكللا تناك_ف ىتوأا نود

 . زيخلاب, تاراقملاو رودلا تعيبو قيرطلا ىف مهرثكأ تاف ةرصبلا

 نيذلانيحالفلاةرهفعضأ هنآل « قارعلاب داسف لوأ تاعاطقالا ماظن ناكف

 . امتيملتو اهحالصإو ضرآألا عرزب نوموعي

 نيب ىرصتع فالّتخا لوآلا : نافالتخا داسفلا بابسأ نم ىتاثلا بيسلا

 ناكفتاسفانموةريغنيرصنعلانيب ,كارتأو ليد نم نوفلأتي | اوناك مهناف دانجالا

 ةكرح فق ثيح سانلا ىلع ررضلا. دوعي ديدش عازن نايحألا رثك أ ىف امهنيب

 ىدؤت تاعزانملا هذه تدك دقو لاملا نم مث ديب ام ىلع سانلا فر ةراجتلا

 كارتآلا مدقت ارأر امل مهاف مهسفنأ ليدلا ديب ةلودلا زعم علخ ىلإ مس ةئس
 كلذ ىلعهدعأسو ديشروخ دادنو نب نامزور هينإ 0 دئاَ مهمدقمو هب هناورال

 مليدلا نود مهعنطصاف كارب الا ةوش هب ءاع رصتنا ةلو ءدلا زعم نكسلو رع

 ىلع ةدئاز تاقالطإ كارئآلل قلطأ مث مهيلع ةاطتسالاو ليدلا مسيبوتب أو
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 لاومآلااويهنو دالبلا اويرخأف اومنص اه نيلدم اهضِقل اوراسف ةرصبلاو طساو

 555 ىيدفالتخاومةىلاثلا فالتخالا اما مهعفت نم ريك أ مثررط راصو

 ةيهموبلاةلودلا لبق دادغب لهأ ناك دقو دالب نم اهرواج امبو اهسفت دادغ. ةرات

 ركبابأ نيخيشلا نولضفي و ةباحصلا عيمج نومرتحي ةعامجاو ةنسلا لهأ بعذم ىلع

 تءاج ايلف نييلسملا فاس نم هرغ الو ةيواعم ىف نوحدقي الو مرئاس ىلع رمعو

 ةوق نه هل دجوو دادغبب ةعيشلا بهذم امت : ةيلاغ ةعيشتم ىهو ةلودلا هذه

 ةيواعمهتلان عل )هتروصامع هو ةئس دادنب دجاسم لع بتسك د قف !راصنأ ةموكملا

 نفدي نأن م عنم نمو « اكدف ه امهنعهلاىض رةمطافبصغ نم نعلو نايفس ىنأ نبا

 نم سابعلا ج رخأ نم و ىرافغلا رذ ابأ ىن نمو مالسلا هيلع هدج ربق دنع نسحلا

 ناكمس أف ودلازعم امأو عنملا ىلع ردقيال هيلع اءوكحم ناك ةفيلخلاو ( ىروشلا

 هريزو هيلع راشأو هتداعإ ةلودلا نعم دارأف سانلا ضعي 5 ليللا ناكاذو كلذ

 هياعهتاىلصهقتالوسر لآل نيماظلا قا نعل ىح ام ناكم بتكي ناب ىلهملا دمع وأ
 ٠ كلذ لعفف ةيواعم الإ نعللا ىف ادحأ ركذي الو لسو

 اولامبيو مهنيك اكد اوقاغي نأ مرا رشاع ةودلا زعم سمأ موجع ةتس ىفو

 نأو حوسملاب اهولمعاب اق اوسلي « ة- اين اورهظي نأو ءارشلاو عيبلاو قاوسألا

 دلبلافنردي نيبايث نققش دق هوجولا تادوسم روعشلا تاروشذم ءاسنلا جرخم

 مو كلذ سانلا ل عففامهنعهللا ىضر ىلع نب نيسحلا ىلع نههوجو نمطليو حئاوتلاب

 . مهعم ناطلسلا نآلو ةعيدلا ةرثكل عم ا ىلع ةردق ةينسال نكي

 .ناريالا تلعش أو دال قةتيزلاراهظاب ةلودلا زعم ىمأ ةجلا ىذ رشع نمامث قو

 لعق دايعالاى لال لعفي اك ليللاب قاوسالا تحتفو حرفلا رهظأو ةطرشلا سلجمب

 هقالوسر نأ ىورب ىذلا عضوملا رهو مخ ريدغ ىنعي ريدغلا ديعب الالفتحا كلذ

 .هالاونضلاومهللا هالو ه ىلع فدال وم تناك نمد ىلع نع هيف لاق ملسو هيلع هللا ىلص

 . ادوهشم اموي ناكو تاقوبلاو بدايدلا تبرضو « هاداع نم داعو

 .ةرركسقملاتابارطضاللاناديم ىرلاو س رافد الهو ذادنب تراص ماسقنالا اذهبو

 وهو . رخألا قب رفلا عم هعلض ةفيلخلاو يقي رفلا دحأ عم هعلض ناطاسلاو ةماعلا نيب

 ةدعاماهرمأ نوهيف اهيفالت نكمي تاوادعلا عسيمج نأ مولعملا نمو اددع رثكالا
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 اهجيوتدتشيامنإفدحاو نيد زم نيتقر ف نيب ناكام ةدش اهمظعأو اهنم نيدلا هؤشذم ام
 بعل اذإذ اهكيرحت ىف ناطلسلا دي نم دشأ الو هتاياغل اهكرح اع تدجو اذإ

 لوزبال و ريثاتأوسأ ةعاعأا لاودألا ىف كلذ 0 اوجاهو سانلا جام هعمصأ اهمف

 ليدس مث نكي لو ةديقعلاو نيدلا ةيرح سانلا سون ف سرغني نأ دعب الإ كلذ

 . ناقفتت ىنأف هنعلت ىرخآلاو اصمت مرتحت نيتقرفلا ىدح] نآل كلذ ىلإ

 ىرخأر ومأ كانه تناكداسفلا اذه نم ةلودلا رعم ةسايس هيلإ تدأ ام عمو

 لصوملاب نادمح نب ةلودلا رصانف لامش ىف امأ ابيب ونسو هدالب ىلاهش ىف هلاب لغشت

 . رخآلا ديبأه ىلع ةراغإلا ديري لكو ناطاسلا ناعزانتي نالجرلا ناكو
 قرشلابناجلالعىلوّدساو ةلودلارصانءاجةلودلا زعم ةيالول ىلوالا ةنسلا نف

 رصاناهبعدخ تلا ةليخلا لمعتسا نأ الول لحمضي ةلودلا زعم ىمأ داكو د] دغب نم

 لاوهأ نم هوهنغام رادقم ناك-ذ ساتلا لاوهأ اويهنو ليدلا ءاخ همرهو ةلودلا

 . هومّتأنمم اريثك اولتقو رانيد فاأ فال آ ةرشع مريغ نرد نيفورعملا سانلا

 هدي تحن امع هيدؤثي لام ىلع حاصلا ةلودلا زعم بلطي نأ ةل ءدلا رصان رطضاو

 . ةلودلا رعم كلذ لمقذ ءدالبلا نم

 ابنع راسف اهيلع ءالمتسالا اديرم لصوملا ىلإ ةلودلا زعم راس بمب ةنس ىفو
 لاومأ ذخأو مهفسعو اهيهأ ملظو ةلودلا زعد اهلخدف نيبيسنل ىلإ ةلودنأ رصان

 ةلودلا رصان ديب ام عيمج ىلع ىلوتسي نأ هظرغ نم ناكو سانلا ههركف اياعرلا

 دير“ تجرخ ةيناماسلا شويج نأ ةلودلا نكر هيخأ نم هغلب نكلو دالبلا نم

 ةودلا رصان ةملاصم ىلإ رطضاف ددملا هنم بلطو ىرلاو ناجرج ىلع ءاليتسالا

 ايدو لصوملانعةل ودلا رصان ىدؤي نأ ىلع رمآلا رقتساو لسرلا امهنيب تددرتف

 هيوبدالو آل هدالب فبطخو مردفلأ فالآ ةينامث ةنس لك ىف ماششلاو اهلك ةريزجلا

 . دادغب ىلإ ةلودلا زعم عجر كاذ اذإو ةثالثلا

 ةركلاةداعإةلودلارصاندارأ ةلودلا زءم ىلع ىدليدلا ناهمزر ةنتف تماقاملو

 زعم رصتنا ايلف دارأ نم نكسمتي مل هنكل شيج ىف هدالوأ دحأ ريسف دادغب ىلع

 رصانهلسارفةلودلا رصات نم ماقتنالل لصوملا رطش ههجو ىلو همصخ ىلع ةلودلا

 . راسف نمضامب في مل ةلودلا رصان نكلو ليقف هنمض لام ىلع حاصلا بلطي ةلودلا
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 ىلوتسافنيبيصن ىلإ ةلودلا رصانامتعراس لصر 11 براق ادلف ماب ةنس ةلودلا زعم هيلإ

 اهياعىل وتس اف نيق رافايءىلإةلودلا رصانامهةراغف نيبيصن ىلإ راس مل ةلودلا زعم اريلع
 . ةلودلا زعم

 هيقا بلح ةلودلا فيس هيخأ ىلإ راس هيلإ راص ام ةلردلا رصان أر املو

 نمةلودلازعم عنتماف ماصلا باط ىف ةلودلا زعم لسارو همارك ىت غلاب و هرخأ

 قلاب هنمدالبلاةلودلا فيس نمضف ىرخأ دعب ةرم هفالخإل ةلردلا رصان نيمضت

 . عرب ل ةدس مرح ىف كلذ ناكو مثرد فلأ ةنئاعستو مرد فاأ

 نع سانلادعاقتولاوءاآلاهيلع تفاض هنآل مياصلا ىلإ ةلرذلا زعم باجأ امنإ

 باحأ ب رعلانمةياخلا ارباطو مهتالغ ىلإ نولصي ال مهنأب اوجتحاو جارخلا لمح

 كر داو ماصلا ىلإ باجأو _ادحنالا ىلإ كلذ بيس رطضاف ةلودلا رصان

 نيؤرطلا نبذه نيب بورحلاأ دمت ملاذه لك عمو لصوملا ىلإ ةلودلا رصان داعو دادغب

 مورلا مامأ فعضلا نم هركذ ىتأي ايف اميس كلذ ناكو ةحاصم لك نع اهب الغتشاف

 لغاشماضيأبونجلا ىف هل ناك لب ةلودلا رعم لغشي ىذلا هدحو اذه نكي مل

 نكنلو ةلودلا رعم مساب اهيلع اريمأ ىديرلا مساقلا وبأ ةرصبلاب ناكدقف ىربك
 ةلودلا ممناكف .اجا_ه ةلودلا زعمىل] لسرب الأو اب لالقتسالل عمطت تناك هسفن
 . نيفرطلا نيب لاتقلا لصحيف اهلثم لسري ىد.ربلاو شويجلا هيلإ لسرب

 ةيرياااكل اس هيل ر اسف هسفن ىد راى إ ]يسب نأ ةلودلا 0 مزع مم. ةنس ىفو

 مهياتكىلع مهب لف مهتذ] ريغب ةيريلا ىلإ هريسم هيلع نورك ةطءارقلا هيلإ لسرأف

 ركسع نم ريثكهيلإ نم أتساةيمهردل ىلإ لص واس و ءاو سس أتسي ىت> ءالزه نم لاقو
 . ةرصبأا ةلودلا ز.٠ كلمو ةطمارقلا ىلإ أجتلاو رجه ىلإ وه برهو ىديربلا

 ةنس ةرصدلا ىلإ ارءاج نأ م ةناهبتسالاو ةطمارقلا عم هلعف ام ةجيفن تناكو

 ىلهملا ريرولا لضفب مهتمواق ةرصيلا نكلو رحيلا نم نامع ريمأ مهعمو مي |

 ةلردلازعمريزو

 نُنار معةوقىهوهلغاشم رهيعادم تداز ةديدج ةوق تثدح دوف اذه قوفو

 ضرأى هو ةحيطيلا لإ بره م تايابج ابُخ ايباج هىمالا لوأ ىف ناكو نيهاتش

 مايأف قفتاف ةرماع اضرأو ةلصتم ىرق اءدق تناكو ةرصيلاو طساو نيب ةعساو



 مم ةيسابعلا ةلودلا

 ةداعلا الخ اضيأ تارفلا دازو ةطرفم ةدايز جد تداز نأ زيوربآ ىرسك

 اهنع اهاهأ درطف عرازملاو تاراملاو رايدلا كلت ىف ءاملا مطبتف اهدس نع رجعف

 مالسإلاءاج مث ايش هدعب نم لعفبملو ةينملا هتكردأ ةرامعلا دارأو ءاملا صقن املف

 الف نيضرالا ةرامب هيارد كاذ ذإ نيماسملل نكي ملو ءالجلاو بورحلاب اولغتشاف

 حتاطبلا مأ ل حفتسا اهرارقىفهيمالسإلا ةلردلاترقتساو اهراوزأ بورما تقلأ

 اهيفاوأر ف نغسلاب لالا اهلخدو ىحاوتلا ىلع ءاملا باغتو قوثبلا عضاوم تدسقو

 اج. زرآلا اهوعرزو موقاهنكسو ىرق اه اونيف اهيا ءاملا لصي مل ةيلاع عضاوم

 اهب انصحتم ماجآلاو بصقلا نيب ماقأو ناطاساا نم افوخ حئتاطبلا هذه ىلإ نارمع

 كلاسي نم ىلع قيرطلا عطقي راص م ءاملا رويطو كمسلا نم ديصيام ىلع رصتقاو

 ىمحو مهب ىوقف صوصللا نم ةعامجو ندايصلا نم ةعامج هيلإ عمتجاو ةحيطإلا

 ةياح هداقةىديربلا مساقلا ىلأ ىلإ نمأتسا ضبقي نأ فاخ املف ناطاسلا نم هيئاج

 دعتساو ىوقوهباعصأ رثكنأ ىلإ لاجرلا عمجي لاز امو حئاطءلا ىحاونو ةدماجلا
 دتشااملفىحاونلا كل ىلع بلغو ةحيطبلاب ىتلا لولتلا ىلع لقاعم ذذتاو حالسلاب

 ضعج وبأ رصتنافىرميصلار فعجوبأ هرب ز وهدئاقهتب راحل اشيج ةلودلا زعم ريس هىمأ

 دامع ريك الا هيخأةافوبةلودلا زعم لغش نأ الول نارمع ذخأي داكو ارهاب اراصتتا

 كلذ ناكوةحيطبلا ق راففاهحالصإلز اريشدصقب هريزو سأينأ ىلإ رطضاف ةلودلا

 بيصت ناكف ايناث ًاشيج ةلودلا زعم هيلإذفنأَ ةأرجو ةوق دازف ناربعنع اسفنم

 ناطاسلا ىف هءاحأ عمطو ىوقفح الملا نمهيفزاكام نارمع ْمغو لشفلا شيجلا اذه

 ناف ةرافخلاو ةقرذبلا هنم نوبلط. ناطاساا باك أن مدحأ مهب زاتجا اذإ اوراصف

 ميشياعمو مهعايضمىلإ ماع رويعلا نم محل دبال دنجلا ناكو هوبرض الإو ماطعأ

 ىلإ كلذ سانلا اكشف روظااىلع الإ ةرصبلا ىلإ قي رطلا عطقنا مث اهريغو ةرصيلاب

 ىلإ ف حرف شويجلاب هدمأو طساوىلإ] ريسملاب ىلهملا هريزو ىلإ بتكسف ةلودلا رعم

 مجهف هءاصأو وه الإ اهفرعيال ىلا قياضملا ىلإ ىمتناف نارمع لع قيضو ةحبطبلا

 جرخىاهملا مدقت اءلف قياضملا كلت ىف ءانيكلا لعج دق نا رمع ناكو ىلهملا مهيلع

 قلأو اورسأو اوقرغاو اولنقف حالسلا مهيف اردضوو ءانكلا هباحأ لعو هيلع
 لإ ةلودلازعم رطضاف رباك الاوداوقلا نارمع رسآو ةحايس اجتفءاملا ف هسفت ىاهلا

)0 
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 نم هرسأىف زم نار مع قاطأف هتوخ]و نارمع لهأ نم هدنع نم قالطإ, هتحلاصم

 كامرمتسا دقوهرصمأ لح فةسا ءىوقف حتاطبلا ةلودلا زعم هدلقو ةلودلا ندع باوصأ

 اجت اق نأك هنس نيد رأىأعدو ةند ىلإ مرو ةنس نم ةحيطلاب نيهاش نب نارعع

 ىلإ ميماودو هياقعأ ل 0 كاملا لقتناو ءىش ىلع هم نرردع الهبود ىف قاع

 : مهتنث' اذهو +. م ةنس

 من م نيهاش ن ناربع (5)

 ملل د عوف نار نب نسحلا (؟)

 سالم ل سبل نارمع نب جرفلا وأ (م)

 سايل ا مابا نارمع نب نسحلا نب ىلاعملا وأ ل

 :.م -م*ال» رفظملا تع نب رصن ن ىلع سما وأ ةلودلا بذهم 0(

 408- ةلودلا بذهم نب نيسحلا وبأ ()

 ١ ىنلد- عم بافتااد ىست نب هلأ ديع 0

 قبرطب خآلانع مدحأ اهاَماتي ءايوقآلا نم ريثكلا ابلغتم ةحيطبلا تراص مث

 . دادغب ءافلخ ىلإ تداعف ةيقوجاسلا ةلودلا ءاهتنا ىلإ ةرغلاو باغتلا

 ةياخادلا بورحلاو تافالتخالا ءارجنمهلكارشال دادغبب ةلودلا زعم دهع نكمل

 ةعاطب رايتخمدلو ىصرهتينم برب سحأ املو .ناطاسلا ةبيد فعضو بارلاو

 ربكأ هاله.ع نبا ةلودلا دضع ةءاطب و لعفي ام كف هتراشتس!و ةلودلا نكر هع

 ءمو» ةنس رخآلا عيبر )م ىف هتينم هتكرد] مث . ةيمايسلاب موفأو انس هنم

 هيرب نب ىلع ةلودلا دامع همع ةافر دبع ىف هتيب لهأ ثداوح نه لصح امو

 لس رينأ ةلودلا نكر هيخأ نم بلطركذ دلو هل نكي مل الو رخطصاب مرعب ةنس

 ةلودلا دضعماق ىفوتاإو هدهعءالوفءاجأف ةاوداا دضع بلا و رسخانف هنبا هيلا

 . نسحلا ةلودلا نكر هيخأ ىلإ ءارمآلا ةرمإ تاقتناو ءدعب نم سراف أب

 رايتخم ةلودلا زع ( اينام)

 هباطلسف رومساو هيبأ ةانو لع قار علاىإ و هبوب 0 دمحأ ةلودلا ندم نبارهو



 مما ةيسابعلا ةلودلا

 عميس اهم ىق ةنس ه١ هتدم تناكف مو ةئس ةلودلا دضع هع نا هداخ نأ لإ

 هيبأ ناطا-قاهتمالاح اوسأ هناطاسف داليلا تناكو عيطملا لضفلا ةدالخ ىف نينس

 لضفلا ىأهيب أ ىتاكشاح ]ف عرشو نينغملاوءاسناا ةرشعو بعالاووهللاب لفتشا هناف

 امهتيافكل اهرب رمَتب هاصوأ هابأنأ عم سارعلا نيدقت جرفلاىأ ونيسحلا نب سابعلا

 اهرش مليدلا رابك ىنوهراد رضح ملف داوقلا ريكأ نيكتكيس شحوأو امهتنامأو

 تادايزلا اوباطوهيلعمرغاصأ قفتاف مه.زيلصتملا لاومأو مهلاومأو مهتاعاطقإ ىلإ

 نيك_دكبس ىلعهل ميو كلذ لثم اولممو كارتالا مهب ىدتقا. مهاضرم ىلإ رطضاف

 اودلطو ءارحصلا ىلإ ليدلاجرخو هعم كارتالا قافتأو هطايتحالهل يتغانم دارأام

 لئماضيأ كارتالا لءؤو اويلطام ىلإ مهمين أجاتحاف مهنم طقس نم ةداعاب رايتخ

 مهيبأ ىلع لصوملا كلم نادح نياةلوداا رصاندالوأ ضيق هدهع لوأ ىفو مهلعف

 ىئامو فل أف لأب هلودلازعنم داليلا نضو بلغت وبأ هنبا مهنم مألا ىف رقتساو

 بحاص نادمح نب هللا دبع نب ىلع ةلوداا فيس تام كلذكو ةنس لك مرد فلأ

 رصم بحاص ىديشخألا روفاك تاهو . فيرش ىلاعملا وبأ هئبا هماقم ماقو بلح

 نبريكمشو تأمو نييمطاعلل ةصرفلا تأيهتو اهرمأ برطضا هتوعو مود ةنس

 هكلممأب ماقوهتم اهدادرتسا دري ىرلا دالب ىلع ةاردلا نكر براحي وهو رايز

 مورلا كله ىذلا روفق#ت فنا فوك هال ةئس ريكو نإ نوتسوب هنبأ هدعب

 . لابولا اهقاذأو ةيرزجلاو ةيماشلا ررغثلا ددهو

 عيطا دهع ف ةيمالساإلا روعثلا لاح

 ىذلا نادمح نيىلع ةلردلا فيس ةزو> ىف دهعلا كلذل ةيمالسإلا روغملا تناك

 ودعلا عفد واهم امحب موعيىذلا وه ناكف ركب رايدو مداوعلاو بلح ىلع ايلغتم ناك

 نكست مل نكسلو وزغلا ناب ءانمي اناكف ارصن هالوم روذالا هذه ىلو دقزاكر . اهنع

 هرمأب ماهتهالا مظعأ متمتو هل دتحت ىركلا ةفالخلا تناك ودع ةءواتا ةيافكلا اممم

ولتتفافهوةافموراادالب ىلإ هسفنب ةلودلا فيس راس مسوب ةنس ىفو
 هيلع تناكةا

 ناكف ايزاغ لخد اهءاتىلاةنسلافو .سوسرط لهأب اوءقوأو شءرم مورلاذخأو

 قياضلا مورلا هيلع ذخأ ةدوملا دارأ الف دالبلا ىف لغوت هنكلو الوأ رصنلا هل
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 اومنفو ىسلاو مئانغلا مورلا درتساو التقو ارسأ دتجلا نم هعم ناكنم كبف
 . ريسي ددع ىف ةلودلا فيساحيتو مهلا ومأو نيلسملا لاقثأ

 دجاسملااوب رخو محلا ومأاومتغ واهاهأاو سوجورسةئيدم مو رلا كلم ع و ةنس فو

 لتقو مظع رصن اب هل ناكو ةيمورلا دالبلا ةلودلا فيس أزغ م4 ةنس ىفو
 نم هركاسع عم هيبأ ىلع هلتقم مظع دقو قتسمدلا نب نيطنطسق ةعقاولا كات ىف

 دنعاوقتلاف ةلودلا فيس هيل] راسف روغثلا دصقو مهريغو راغلبلاو سورلاو مورثا

 مورلامزهنافنيملسمللةبقاعلا تناكو ناقيرفلا ريصولاتقلا دتشاف نايعش ىف ثدحلا

 نم ريثكو هتثب نباو ىنتسمدلا رهص رسأو مظع قاخ مهءم نءو مهنم لتقو
 . هداوق ةفراطبلاو شيجلل ريكاألا سيئرلا مورلا دنع قتسمدلاو هتقراطب

 ةنشرخ ىلإ ل صو ىتحهشويجىف مورلادالب ىلإ ةلودلا فيس راس مم ةنس ىفو
 هيلع علف: سوسرط سيئر هءاج ى اهم ماقأف ةءذأ ىلإ عجر م نوصح ةدع حتفو

 اوراسو مهعومجاوعمج لعف امب مورلا عمس ايلف باح ىلإ داع مث | ريثك ايش هاطعأو

 محلاومأ اوبمخو هلمأ او.سو ةويبنو اهداوس اوقرحأف ةعيبر رايد نيقرافايم ىلإ

 اولنةواهلهأب اوعقوأف سوسرط ىلإ رحبلا ىف اوراس لب كلذب اوفتكي لو اوداعو
 841 ةنس ةيناث ةرم اهورغ مث . اهلو> ىتلا ىرقلا اوقرحأو لجر 1١4.٠ مهنم

 . الك مهتم دحأ ملكي نيملاس وداعو ليعافآلا اب اواعفف اهرلا اوزغو

 ةديدش اراثآ اهنف رثأف ميظع عمجف مورلادالب ىل]ةلودلا فيس راس معو ةنسىفو

 دارأ اماف قياضملا هيلعاوذخأ مورلا نإ مث ةنشرخ ىلإ غلبو نوصح ةدع حتفو

 فالخ بردلا اوكلام دق مورلا نإ سوسرط لهأ نم هعم نم هل لاق عوجرلا

 ًابجعم ناكو مهنم لبقي ملف انعم عجرت نأ ىأرلاو هنم دوعلا ىلع ردقت الف كرهظ

 نم داعو هريغ ىأرب باصأ هنإلاقي الثل ادحأ رواش الو دبتسي نأ بح هيأرب

 اوذخأ و مئانغاا نم هعم ناكاماودرتساو هيلع مورلا رهظف هنم لغد ىذلا بردلا
 لجر «. . فوه صاخت و ارسأ و التق مهيلع اوتأفهباحأى ف فيسلا اوعضور هلاقثأ

 . نيدبتسملا ىأر ءوس نم اذهو دهج دعب
 ةيكاطنا بحاص مهعهو سوس رطىلإ ةيكاطنأن م ميظعلفق راس سو. ةنسىفو

 بحاص تلذأو مهنم | ريثك لتقو نيما ملا نم هيفناك نم ذخأةمورال ني مهيلع جرت



 1 ةيسايعلا ةلودلا

 . تاحارج هيو ةيكاطنأ

 للوتساف روغثلا ندم نص>أنم ىهو ةيرز نيع قتسمدلا ازغ موو ةئسس ىفو

 مههوجوىلع اوبره مهنم ليلق تافأو ايبصالو ًاخيش محري لو اهلهأ لتقو اهلع

 اهضعبو فيلا اهضعي نيءلسلل انصح ه4 ةيرززبع لو> متو تاقرطلا ىفاوتاف

 هنم جورخلاب هلهأ م أن امالاب تحتف ىتلان وحلا هذه نمانصح نأ لص دقو نامالاب

 مهفويس اودرجل ةريغ نيململا قدلف نيماسملا مرح ضعبل نمرآلا دحأ ضرعتف

 ءاسفلالتقو لجر غ .. اوناكو نيدلملاعيمج لتقب صاف كلذ نم قتسمدلا ظاتغاف

 دعب دوعي نأ لع قرصن !موصلا هكردأ الو قرتسينأحاصي نمالإ كرتيملو نايبصلاو

 عقوأف لجرع 6.6 ىجرخدق سوس رط بحاص ناكوةيراسوشب هشدج فاخو ديعلا

 ةلودلا فيس ةبطخ عطق دق سوسرط بحاص ناكو مهرُّثكأ لتقف قتسمدلا مهم

 كلذي هواسارو ةلودلا فيس ةبطخ دلبلالهأ داعأ نهولا نم مهءاصأام اوأر املف

 موتضراعم كرتو ممرفأف مرد فلأ ةئام هل اولذب و قتسمدلا سارغب لهأ لسارو

 ةلودلا فيس كلم ةرضاح بلح ةئودم ىلع مورلا كلم ىلوتسا ةئدلا هذه ىو

 لاوهأب قتسمدلا رفظو هتيب لهأرثكأ لتقنأ دعب امزونم ةلودلا فيس اهتع جرف

 بلح نهىسوب اح رهاظي تناكىلاهراد برخوهتحلسأو هزوتلكو ةلودلا فيس

 مورلا عمقيب ملاملو كلذ نم رثكأ لتقو ةيبصو ىص فلأ رشع ةعضن اهدحو

 باح ماقأو دجاسملا قرحأو قابلا قارحإب قتسمدلا ىعأ مهمئانغ هيلع نولمحام

 ةباغكلذب رهظو . ةدوعلا ىلعامزاع فرصن افاونع فارصنالا دارأ مث مايأ ةعست

 دحأوأ ةلودلا فيس ةدايقب انايحأ نوريذي اوناك ءالؤه نأ الإ نيملسملا ىلع مورلا

 : رثأ ميظع نورئؤيال مهنكلو هناللغ

 عافدلا ! وئسحأ اهاهأ نكلو ةصيصملا ةنيدم قتسمدلا رصح همس ةنس ىفو

 «ةصيصملا لهأ امهتدعاسم سوسرطو ةنذأ قاتسرو اهقاتسر مورلا قرحأف اهنع

 مذخأفداهجللعوطتم فال آ ةمخدعم وناسارخ نم ماشلاإ] لصو اناسنإ نإ م

 ةيفاسا رخل !ةازغلاقرفتفاوداعدقمورلا او دجوف مورلادالب وحن مهيراسو ةلودلا فيس

 مورلاكلمدأع راعسآلاعجارتدعبو. مدالبىلإ م رثك أ داعو ءالغلا ةدشار وغنلا ىف

 نويسوسرطلا مواقو ةريثك بور> اهلهأ نيب و هيب ىرجو اهرصش سرس طلا]



 لبق نمال مدري دنج مهتأي م رهشأ ةئالث مورلا مرصخل املع نودمح ةمواّعم

 ليحرلا ىلإ !ورطضافءاب ولا مهنيي رثك. مورلا ىلع ءالغلا دش ىتح هريغال و3 ودلا فيس

 فيسلاعضوو ةردعاهحتف ىتتح برهلاب ةصيصملا ىلع روف#ن لأ موو ةنس ىفو

 مورل'دالب ىلإ امي نم لكل ةنو اهنع فيسلا عفر مث ةميظع ةلدقم مهنم لتقف اهلهأ ىف

 ةعاطلاب اهاهأ نعذأةاه رمق سوس رطىل] راس مث ناسنإ فلأ ىتئام نم وهن اوناكو

 نم اولمحي نأ مرمأو ليمجلاب مهيقلف دلبلا اوحتفو هيلإ مماجأف نامآلا اويلطو

 ريسو ًارحيوارباوراسو كلذاولعفق قابلا اوكرتيو نوّديطي ام محلاوءأو مهحالس

 هباودل البطمصا عماجلا دجساا كلما لمجو ةيكاطنأ اوغاب تح مهمح نم مهعم

 راعسالا تصخر ىتح اهيلإ ةريلا بلجو اهتصحو سوسرط رمعو ريالا قرحأو

 بئارغنءو . مهضءب رصنتو كلم اةعاط ىف اولخدو اهلهأ نم ريثك اهيلإ عجارتو

 امهرمأ مكحتسا دق قاةشلاو فالخلاو مالسإلا روغتب هاك اذه ىرحي نأ لوقعلا

 . مهتاسمأو نيللسلا ةالو نيب

 سابا رط ىلإ دال لايف راسقدحأ هعنع ملف ماشلا مورلا كله لخد موري ةتس ىفو

 ناكو صحدصق مث اهيف نم ىسو اعمنو اهكسلف ةقرع ةعلق رصحو اهدلب قرحأو

 قاف -اسا نادل ىلإ عجرو مورلا كلم اهقرحأف اهولخأو اهنع اولقتنا دق اهلهأ

 دالب ىف ماقأ  ىصحال ريثكسف ىرقلا امأف اريتم رشع ةيئامث كلمو امير خو امهن اهيلع

 برعاا ض نأالإ دحأ هعنمالو ءاشام برخيو ءاش عضوم ىأ دصقي نيرهش ماشلا

 نيل اأوداكواو رص:”رمهتءةعاج هاتأو انايحأ 1 قارطأ لغ ندريش اوئاك

 بولقىف ةميظع ة 0 مورأل زاصو 0 نم برعلا تعئتمأف مث ريغ و برعلا نم

 اوذخأي ملو سأر فلأ ةئام ىلا نم هعمو كلذ مورلا كلم داع دقو نيدلسملا

 هلتق نم مهنف زثاجءلاو خورشاو لوهكلا امأف نايشااو ايايصلاو نامبصلا الإ

 .هقاطأ نم مهتمو

 سانلاىدانتوناسارخدالبب جايحلا دايدزال ابدس ىلجلا ثداوحلا هذه تناكو

 ناكو مهتم داق مهياعافلأن و رشع مهنم عوطتف ةيمالسإلا روذثلا ةيامل ماعلا ريفنلاب

 . رهنلا ءارو ام ةمفاششلا ةمنأ دحأ ىثاشلا لافقلانب ليعامس] نب دمع ركب وبأ مهيف

 ةزوح ىف ىلا لبجلا دالب رورملا ك] رطضا عوطتملا شيجلا اذه نأ نرح امو



 2 ةيسابملا ةلودلا

 هذه لكببس م ليدلا زأ نودقتميو ذاسارخلهأ ههركي ىمللد وهو ةلودلا نكر

 ةلودلا نكر مهب راح نأ اهتجيقت تناكو مليدلا و نيعوطتملا نيب نيد تاصخ اءالبلا

 . مهلمش تتشو

 اوذخأ واه خضأو روذثلاة رضاح ىه و ةيكاطن أةني دع مورلا كلم سوو ةنسىو

 خياشملا اوجرخأو ايايصو نابيص بايش مهلكافلأ ني رشع ىلع ديزي ايدس اهنم

 ةمك اطن أكلم ىف مت املو . نر ءاشي ثيح اويعذيل دليلا نم لاعطالاو .ئاجملاو

 فارس نب هن مكلالاوأ ناكو ةلودلا ف. مالغ قيسلا هيوعرق ام: بلح اوزغ

 امأ مورلا نع دعبيا ةيريل' دصقو بلح ق.اف م.رلا ريض عممس الن هيراحي ةلودلا

 مكدل_لاىلع مورلا ىلوت-او اتءاقب هيوعرق نصحتف دلي اررصحو !رءاؤ ءالؤم

 . كلذ ىلع نئاه.. ماطعأو محلل هيدؤي لام ىلع هيرع ق مهحلاص

 اوغلب ى- ةريزجلاف اوراسو اهيحاونواهرل ىلع مورل:كلم راغأ موو ةنس ىفو

 نكي لو ركن راش كاذ لثم اولعبو دالبلا اون_خو ارق حو ارملذق نيديصق

 هفك الا ءهيلإ لمح هنكلو هعفد ىف ىعسالو ةكرح كلذ ىف نادمح ن بلغت ىأ ىم

 عسمأ اول !ىفاوماتو ني صئتسم دادغب لإ د >اليأأ كالا رمأ زم عاج _أسك هيما 0 هب

 ىس !هرسالاولةالاوببناا زممورلا هلعفاأ رك ةونيلسملا او رفنت- او دعاشملاو

 هنأ مورلا عمط م .قيرطلا حاتفنا نم ةريزجلا لهأ مهفوخر سانلا كلذ مظءتساف
 باع مودل وذارأو ةفيلخلا راد !ودصت ردادغب لعأ مهم عمتجاف مهتم عن .ال

 جرش ةفوكلا ىح' وتب ديصتي ذئلي> رايتخ ناكو باو "1تقلغو كلذ نم ! مزق

 نيهاش زب نا رمع لاتق نقال در سد ذك 15 رو هللإ

 ىح مالسالا دالب نع مهعنمم مورلا داهج كرتو ملسم .هو ( ةحيطبلا بحاص )

 رفنتسي نأ وزهجتلابهرسأ, نيك ةكس بجاحلا لس ا وورذلل زهجتت مدعوف اهولغوت

 بتكو ةرك ن وصحن ال ريثك ددع ةماعلا ند عمتجاف كلذ نيك:«-.س لعفف ةماعلا

 هفرعي ,تافولءلاوة ريا ادا دعإب هرمأ. لص :بحاس نادح نب بنغت ىنأ ىلإ رايت#

 هللميطملاىل] ,ايتخ ذهن أم هنمبلطام دادعإو رورسلار 'هظاب هباجأف وغلا لع همزع
 ا حلاصم نه هريغىلعو هيلع ةقف:أثر ورغلا نإ عيطملا ل !اَمَق الام هتم بلطي

 ىنم زاب الفءذه ىلا تناك اذ إامأو رومآلا ىلإ ىجتو ىدي ىف ايندلا تنآك اذإ مولع



 ةيمالسإلا مسالا خيرات تارضاحع و

 لزتعأنأ مش نإف ةبطلا الإ ىل سيلو هديىف دالمإا نم مزأي امتإ]و كلذ نم ءىش

 0 .عيطملا لذيفةفيلخلا ديدبت ىلإ لالا لصو ىتءامبتب لئاسرلا تددرتو تاعف

 له نم سانلانيب عاشو كلذ ريغو هراد ضاقنأ و هبايث عسبب ىلإ جاتحاف مرد فلأ
 هفرص لاملا رايتخم ضبق الف ردوص دق ةفيللا نأ ممريغو ناسارخو قارعلا

 . وزملا ثيدح لطبو هحلاصم ىف

 نادحن ةلوردلا رصاننب هللا ةءه نيبر قّتسمدلانيب ةعفاو تناك مو ةنسع ىفو

 هللا ةيه هاخأ لسرأو بلغت وبأ هل دعتساف دمأ ىلع ءاليتسالا نوديري مورلا ناكو

 رسأو اومزوتاف ةبهأريغ ىلع مورلاو ليخلا هيف لوجتال قيضم ىف قتشمدلا مقاوف

 عمجو هجالع ىف باغتوبأ غلابف ميديم ةئس ضر نأ لإ اسويملو و قتسدلا

 . تامو كلذ هعقني ملف هل ءابطألا

 ةيمالسالا روغثلا عيمج امومورلا درت_سا عيطملا ةفالخخ ىف لالا تناك هذه

 هيوب ودبو ماشلاو ةريزجلا لهأ نم نيداسملا بولق ىف ةبيهلا مل تراصو ىربكلا

 . نولغتشم مودع نم مها ام ممو اضعب مهضعب وزغي نادمح وذو

 ماع ىلإ نييسسطاغلا ءانلخ لاقتتا ثداوحملا نم عيطملا دهع َّ لصح و

 هللا نيدل زعملا ةفياخلا دهع ىف مجو ةنس كلذو اهيلع ىلدصلا رهوج ءال.قسأ دعب

 . ىمطافلا دعم

 عيطملا توه

 كارنآلامدقم نيكتكبسهياع راش أف جساف دقو ركذي خيران الو لمع عيطللل نكي
 بم ةنس ةدقعلا ىذ فدتنم ىف هسف' علخت ادب لاثتمالا نم دحب ملف لزتعي نأ



 منوال ةيسسابعلا ةلودلا

 عئاطلا 1

 دلو دضتعملا نب ردتقملا نب عيطملا نب هلل عئاطلا ميركلا دبع لضفاا وبأ وه
 ( هيو ةنس سطسغأ 14 ) عمرطملا هيبأ علخ دعب ةفالخلاب هل عيوبو سواب ةنس

 ( هور ةنس روتكا) مو ةنس بجر م١ ىف علخ نأ ىلإ ةقيلخ رمتساو
 مايأ ةدسو رهشأ ةينامعو ةنس وان هتدم تزاكف

 : مهو هبوب ىب نم ةسؤل قارعلاب ناطاسلاو مئاطلاةفالخ تناك

 : مجاب ةنس ىلإ ةلردلا زعم نب رادتخم ةلودلا رع الوأ
 سايب ةئس ىلإ هيون نب نسحلا ةلودلا نكر نب ورسخانف ةلودلا دضع - ًايناث
 مايد ةنس ىلإ ةلردلا دضع نب ناب زرملا راجيلاكو بأ ةلودلا ماصعم  ًاكلاث
 ميو ةنس ىلإ ةلودلا دضع نب ليز ريس سراوفلا وبأ ةلودلا فرش - عبار
 . ةلودلا دضعن. زوريف رصن وبأةلودلا ءامب  ًاسماخ
 ماشهو (مج< - مو .) رصانلا نمحرلا دبع نب مكحلا سلدنالا دالب ىف هرصاعيو

 . سماع ىنأ نب روصنملا هبجحب ناك ىذلا وهو ( موو - سد ) مكحلا نبا
 نييمطافلا نع ةبايذ ىجاهتصاا ىريز نب نيكلب نب فسو, ةياقصو ةيقيرفابو

 . ميج ةّتس ىلإ فسوي روصنملا هنبا هفلخو ماع ةئس ىلإ

 هئباهقلخو سوم ةئس ىلإ ىدطافلا دعم هللا نيدل رعملا زاجحلاو ماشلاو رصمبو
 . موج ةنس ىلإ هللاب :يرعلا

 هللا دبع مث مالا ةنس ىلإ مهاربإ نب قاحإ شيجلا وبأ دايز لآ نه نملابو

 مو. ةنسىلإ قاحإ نبا
 ءارمأ رخآ وهو مرعب ةنس ىلإ ناطحق نب هللا ديع رقع لآ نم ءاعتصن و

 . ةلودلا هذه

 . م١ ةنس ىلإ ةلودلا فيس نب فيرش ىلاعملا وبأ ةلودلا دعس بلحصو
 مث سدو ةنس ىلإ ةلودلا رصان نب رفئضغلا بلغت وبأ ةلودلا ةدع لصوملابو

 تيهتنااهيفوسم .ةنس ىلإ ةلودلا رصان انبا نيسحلا هللا دبع وبأو ميهاربإ سماط وبأ
 نبدمداوذلاوبأ اهوأو . ةيليقعلا ةلودلا اهرثأ ىلع ماقو لصوملاب ةينادجلا ةلودلا



 . ليقع ىنب ريمأ ىليقدلا دلقملا نب عفار نب بيسملا

 نادح ىنب :اود ضاقنأ ىلع ةيدركلا ةيناورملا ةلودلا تأدتبا رك رايد ىفو

 . م١ ةنم اكلم أبا ىذلا ناورع نب نيسلا لع وأ ةلودلا هذه لوأو

 قاماسسلا ءوصنم نب حوت اهريمأو ةيئاماسلا ةلودلا رهثلا ءارو امو ناسارخمو

 (مولب مدح )
 ةئس ىلإ ريكمشو نب نوتدب ةلودلا ههظ ريمآلاو ةيدايزلا ةلودلا ناج رو

 ؟.؟ةئس ىلإ ركشو نب سواق ىلاعملا سمت هفلخو من4

 لالط ىلع تدج وةيزغ ةنيدع ةينيكستكبسلا ةلودلا مئاطلا مايأ ىف تأدتبا دقو

 تناكوز و>يج رم ىف غ ىلا ةئاسار لا اهضرأ صقتنت تراصو ةيناماسلا ةلودلا

 س.اف دالب امأو . رهذلا ءارو امف اهكالمأ صقتنم ةيناخكلي الا كارتألا ةلود

 فيمتو ندا ىف كد يرق قا سلا وول هلا ل كافل
 نالسك-لاب بقملا سماخلا 95 1 وم ةنس ىلإ رانولاست رفب ءئاطلا هرصاعبو

 وود ةنس ىلإ ةينايساياكلا ةرسألا لوأ تاناك قره مث وجوب ةنس ىلإ

 جرتانرد تنوكلوآلا كونريلوهو فرغراملا ةءاجنم كلم ل وأ اي ركساب و

 (وو؛:-همع)

 دعايت دق نيكستكيس مهتمدقم ىفو كارثآلا نآل بر 1 رايت سمأو حئاطلا ىلو

 هيلع نأكام ةها ركل نيكمكمم رعت ةنسلا لمأ نع ةماعلا تناكو هنيبو مهتيبام

 ةعيشلاو ةنسلا له أ نيب دادغبب ةميظع ةنتعل دس ناك ىذلا ديدشلاعيشتلا مهوب وب

 مهياعةنسلا ل هأ رهظو ةعيشلا ةلح تناك ىتلا خركلا تقرحأو ءامدلا اهيف تكفس

 نأ (هأسي ةلودلا دضع همعنبا ىلإ و ناهيصأب ةلودلانكر هعىلإ رايت بقكف

 ةلودلادضعأمأو ديمعلا نباءريزو عم ًادنجةل ءدلا نكرهيلإ رهخكارناآلا لع هادعاسي

 ثيغتس بتكا رايت هيل! رركر ئاودإارامتخم صب رتفقا رعلا كام ىلإ الايه ناكف

 قا رعااوج راس ةوجري امرايتخم ماب دقرمالا ن أ ةلودلادضعىأر املف هثحتسدو هب

 ىلإاهنهطساو ىلإ راسف قارعلا ىلع ءاليتسالا ةدارإ هنطابو رايتخيل ةحر هرهاظ

 دادغب لخدو مج ةنس ىلرالا ىدامج و6 ىف كارثألا ركاسع ىلع باغتف دادغب

 اوبغشي و هيلع اوروثي نأءدنج ىلإ سوسوف رايتخم لع ضقلا در ناكو ًارفاظ



 مقوم ةيسايعلا ةلودلا

 ةلودلادضع هيلع راش أو هب مهنكسيام رايتخ عم نكي ملو اولعفن لاومالاب هويلاطيو

 ذئيحو اماي أل احلااذهرمتساف كلذ لعفذ مهتاماعم ىف ظلذيو مماوكش ىلإ تقني الأ

 رايتخيءافعتسا مهلعأو سانلا عمجو ماع ضيقو هيلإ هتوخإو وه رارتخم ىعدتسا

 امهرورس ةفيلخلا ربظأو مهيلإ] ناسحالاب دوتجلا دعوو اهنع هو ةرامإلا نع

 ةفالخلا موسر نم رهظأ نأب ةلودلا دضع هلباق دقو رايتخبل ايفانم ناك هنآل مث

 تالآلا نم راثكإلاو ةفالخلا راد ةراعب ىمأو كرتو ىسن دق ناكام اهميظعتو

 . هعاطقأ ةياحو ةفياخلاب قاعتيام ةرامعو

 رايتخريزو ةيقب نيدمم كلذب دم هبتاكادج هنم ءاتساف ةلودلا نكر هلك كلذ غلب

 نكرهيلإ لس ر أفي هل شويجلا عمجوةلودلا دضع رئاتو ىرج ام اضيأ ءاتسا ىدلا

 ةلودلا دضع جارخإل قارعلاىل]هسفنب رئاس هنأ ءريضو هليدسإ وهام هيوقي ةلودلا

 لئاقلوق كلذؤليقيملو ةل ءدلا دضع ىلع مالا بارطضال امبس كلذ ناكف هنع

 ةلودلادضعكلذدجواملو اديدش ابح رايتخم دلاو ةلودلا زعم هاخأ بح ناك هنآل

 . سراف ىلإ ريسملاو هك-لم ىلإ رايت ةداعإ الإ هعسي مل

 ةلودلا دضع هني اىلوتساف 43+ ةنس ةلودلا نكر ىنوتام رادقعالإ مالا لطيم

 ةعاطلاهنمبلطي رايت ىلإ لسرأو دادغب ىلإ ربحت نأ متءامو هذه ديعب كسام ىلع

 لام نم هيلإ جاتحي ا هتدعاسم نضو ءاش ةهج ىأ ىلإ قارعلا نع هريسي نأو

 ةيقب نب دمت ريمآلا هريزو ةلودلا دضع ىلإ سو كلذ ىلإ رايت باجأف حالسو

 دادغبب دحال بطخي كلذ لبق نكي ملوام هل بطخو دادغب لخد ىتح راس مث

 ةيقب نباقاينأب ىعأو همدقت نم ةداع كلذب رحي ملو بون ثالث هباب ىلع برضو

 م51 ةنس لاوش ىف رسجلا سأر ىلع باصو كلذ هب لعفف هلتقعل ةليفلا مئاوق نيد

 : اهلوأ ىلا ةروهمملا هتديصقب ىراينألا نيسحلا وبأ هاثر ىذلا وهو

 تازجعملا ىدحإ تنأ قمل  تامملا ىفو ةايحلا ىف ولع

 لصوملاوحنراسمم دمتو هيبأك لم نمامهعمامر قارعلاب ةلودلادضع كلم رقتسا

 بلغت ىنأ بلطف هايارس تءو ةينادجلاةلودلا اهتعلازأوانءمطم اب ماتأرايكلف

 عقمج ةيدضعلا دونجلا تحتفو مورلا دالب ىلإ ههجو ىلع بلغت وبأ برهف ىنادحلا

 ةلودلادعسدي قاهيقاي لعجو ةفرلا لإ رضم رايد حتتفا مث ةعيبر رايدو ركن رايد



 قاردلا هلراصوةلودلا دضع كالمأ تمس:ا كلذيو باح بحاص ةلودلا فيس نبا

 ناجر_ب هتزوح ىف تلخد مث ىرلاو لايجلاو سرافو زاوهالاو ةريزجلاو

 . ريك متو نب سواق اهبحاص نم اهذخأ محي ةئس

 نسح الضاف القاعناكو امادقإو ةأرج ةلودلا دضع لئامبنمهيوب لآ ىف متي )ل

 عضوم ىفالذاب ابهاو لئاضفلل اج ىأرلا بقاثةمهلا ديعب ةييهلادب دش ةياصإلا و ة-ايسلا

 هللا لو -رةني دم ىلع ىنب ىذلاوهوروم الاب قاوع فأر ظان م را عضاوم ىفاعفام ءاطعلا

 : هرعش نمو بعللاو وهللا ىلإ ليمي اروغن كلذ مم ناك هنأ الإ اروس يع
 رحسلا ىف. ناو نم“ ءاتقو' ٠ ىطملا قالإ ساكنا ترغ ندا

 رتولا فيعاضت ىف تامغات ىهنل تابيلاس تايناغ

 رشيلا قاف نم حارلا تايقاس اهعاطم نم ساكلا تازربم

 ردقلا بالغ كال مالا كلم اهنكر نبا ةودلا دضع

 لمجيالو ةافكللا ىلعالإ هرومأ ىف لوعيال ناك هنأ هلضف نمو . رييكولغ اذهو

 هنع حدي قاعتب امفالو عفاشلا سفج نم سيل نم هضراعم ىلإ اًميرط تاءافشلا

 ىضاقلا ىلإ مدقتيل لودملا ءانبأ ضع. ىف عفش هيودرك نب رافسأ هشيج مدقم نأ

 باطخلا كب قاعتي ىذلا امت] كلاغثأ نم اذه سيل هل لاقذ هلّدعيو هتيكرت عمسيل

 ىضاقلا ىلإ ىهف اههوبقو ةداهشلا امأو مهب قاعتي امو ىدنج ةبتسع لقنو دئاق ىف

 هيدابش لوبق هعم زوجا مناسن] نم ةارضَقلا فرعىتمو هيف مالكلا الو ال سيلو

 ةقدصلل لاوماآلا نم |ريثك ًاًئيش لك ءادتا ىف جر ناكو . ةعافش ريغب كلذ اولعف

 ىلإ هوفرصيل سانلا هوجوو ةاضقلا ىلإ كلذ مياستب هرمأ.و هدالب رئاس ىف ربلاو

 امآو . اولمع اذإ ميبساحو ممم موقيام نيلطعتملا لامعلا ىلإ لصوي ناكو هيقحتسم

 . ةيمالسإلا لودلا ىف مولعلا خعرات ىف كلذ ركذيو ريثكسف ىلعلاب همايتها

 بئارضلاو ةءاسااىف ةرئاجاموسر همايأ رخآ ىف ثدحأهنأ هتائيس نم دعب امو

 آارجتم كلذ لعجورقااو جائلا لمع نم عنمو ةمتمآلا نم اهريغو باودلا عيب ىلع

 مما ةنس لاوشف ةلودلادبهعىفوت . قيرط لكب لاملا ذخأ ىلإ لصوتيناكو اصلخ

 ةلودلا ماصعح بقاملا ناب زرملا راجيلاكى أ هنبا ةعيب ىلع هنافر دعبداوةلا عمتجا

 سرافب لب ز ريشةلودلا فرش هوخأف تايالولا ف نيةرفمهمامعأ وني و هتوخإ ناكو



 ةيسابعلا ةلودلا

 . ناجرحي هيوب روصنم وبأ ةلودلا ديؤم همعو
 فالخ ءارج نم قح ال بارطضاو قارعلا ىمأب ًامئاق ةلودلا ماصعع ثكم

 تناك ًاشيجهيلإ ريسف هتبطخ عطقو هتقاشم رهظأ هناف هيلع ةلودلا فرش هيخأ

 . ةعرجلا هتبقاع

 نيذاب عاج مهلعو دارك لا اهياع ىلوتسا لضوملا دالب هدب نع تجرخو

 رايد روفتبا ريثك اورغي ناكهنأ ءىمأ ءادتب اناكو ةيديملا داركالا نه وهو كتسود

 اىلهئافمثءدنعرضح ةلودلا دضع كلم اهلف سأبو ةدش هلو ةقلخلا ميظع ناكو ركب

 كلم ىوقوهسمأ لحفتسا نأ ىلإ اهب ماقأو ركب رايد روغت ىلإ بهذو هنم فوت

 ىلإ هباحأض ءب لصوو ةلودلا دضع توم دعب ركب رايد نم اهريغو نيقراف أيم

 باغوذاب صأىوقو تمرهاف ركاسعااةلودلا ماصمصهيل] زهخل اهماع ىلوتساف نيبيصف

 ةلازإ ودادغب ىلع.اليتسالا, هسفن هتثدحو اهكعاف لصوملا ىلإ راس م مليدلا شوج

 هوةلفةدعلافوتسم|عظءاشيجهل دعأو هرمأ همهأو ةلودلا ماصمص هفاخت اهنع مليدلا

 مليدلا نيب حاصلا, لاما ىبتتا مث اثم جرفت ةركستم ةعزه هومزهو لص« لا رهاظب

 .نيدبع روط نم فصالاو ركب رايد دامل نوكي نأ ىلع ذاب

 زهجيس راف بحاصةلودلا فرش نآل ًايبس لغاشملاو تابارطضالا هذه تناك

 زاوهالا لعىلوتساف ميو ةنس هشيحب راسف قارعلاو زاوهألا ىلع ءاليتسالا دير

 ربخلاغلب . اهكلاف ةرصبلا ىلإ راس مث ةلودلا جاتب بقلملا نسحلا ىنأ هيخأ دي نم

 ةلودلا فرشل بطخم نأ ىلع اهدي نمالا رقتساف مماصلا ىف هلسارف ةلودلا ماصمص

 بطخو ماقتساو لاخلا ملصف هنع ًابئان اذه نوكيو ةلودلا ماصمص دعب قارعلاب

 كلذ لسرلا هتدرو ادف هلل عئاطلا نم علخلا هيلإ تريسو قارعلاب ةلودلا فرشل

 ةميزعلا كلت ذقنو املع ءاليتسالاو دادغب دصق ىلع مزعو حياصلا نع داع هوفلحيل

 عقوفدنجلاه يلع بغشو ةلودلا ماصمص ىلع قرخلا عستاف اهكنام طساو لصو ايلف

 راسوةلودلا ف رشهياعضيقفهيلإ راسف تعاط ىف لوخدلاو هيخأب قاحللا لع هنأر

 اهرادقموقارءلابةلودلاماصمص ةدم تبت اورسإب هنس ناضمر ىف اهاخدو دادش ىلإ

 , ارهش رشع دحأو نينس ثالع

 بحاصةلودلانكرز هيو ةلودلادب ومهمعةافو دهع تيبلا اذه ثادحأ نمو



 ةيمالسالا ممآلا خيرات تارضاحم 4

 داوقلا رايتخاب هدالب ىلع ةلودلا نكر نب ىنع ةلودلا رقع هيخأ ءاليتساو ناج رج

 هدايع َن بحاصلا ريمكس رزولاو

 دقورهشأ ةينامثونيتنس ةلودلا ماصمص دعب دادغب ليزريش ةلودلا فرش كلم

 مهب لاتق ىلإ ىدأ دادتبب كرتلاو ميدلا دونج نيب نتفو بارطضاب هدبع أدّبا

 ةلودلا فرش لءاض'نءوماصخلا مهنيب نم لازأ ىتح هدهج ةلودلا فرش لذي دقو

 . اونكسو سانلا نمأو اهلبقي لو تاياعسلا نم سانلا عئم هنأ

 ءا مايو ةئس ةرخآلا ىدامج ىف ةلودلا فرش ةافو تناكو

 نيب تابارطضالاتددجتةيلونلوآلو . رصن وبأةلودلاءارم هوخأهدعب قارعلاىلوت

 دتشاف كارثالاىلإ ةلردلا ءامي مضناو مايأ ة مخ ماد لاتق ىلإ تدأو ميدلاو كرنلا

 مهتكوش تةعضدق مليدلا ناف نيَدي رفلا نيب مماصلا نم لصحام ءمو ىمل.دلا ىلع مالا

 هديبابفمهعمط بيسة ريثكنتف هتيب لآ نيدو هنيب تناكو .مهياع كارتالا باغتو

 . اونفخأ مهتك-!ر هنم هيلس مهتاواعو كلذلا نم

 هدنع تلق لاومالا نأ كلذو هلل عئاطلا ىلع ةلودلا ءاهب ضءق عدو ةنس ىفو

 لسرأف هيلع ضيقلا هل نس>و ةفيلخلا لاومأ ىف هريزو هعمطأف دنجلا هيلع بغشف

 مهل ساجو كلذ ىف هل نذأف هب دهعلا ددجيل روضحلا ىف نذإلا هلأسو عئاطلا ىلإ

 ساجأو ضراآلا ل .ةلخداملف ريثك ددع هءمو ةلودلا ءاهم همل] لخدف ةداعلا ترج

 هريرس نع لزنأف هذ ةفيلخلا لبقي نأ ديري هنأك ليدلا ضعب لخدف ىسركى لع

 هرادفامذخ أو هيلإ تفتاي الف ثيغتسيو نوءجار هيلإ انإو هلل انإ لوقي ةفيلخلاو

 . كلذ ف ىضرلا نيسحلا نب دمت فيرشلا لوق نمو رئاخذلا نم

 ىينديو ىرجنلا ىف هوندأ ىلإ امستبم كلملا بر ناكام دعب نم

 نوهلاو زعلا نيب براقت دقل هطبغأ تحبصأ نم محرأ تيسمأ

 ىنيكسي ءارطلاب داعاءيبرقاي ىنكحضي ءارسلاب ناك رظنمو

 نيطالسلاباوبأج الو لضدق ةينام ناطللاب رتغأ تاه

 ملكا هلع كب ع ياللا ل . علجلاب هيلع ديثأ ةلردلا ءام راد ىلإ عئاطلا لح املو



 ل ةيسايعلا ةلودلا

 ردافقلا بس ا”.

 اهمسادلو مأهمأو دضتمملا نب ردتقملانب ق'#] نب هللاب رداقلا دمحأ سايعلا وبأ وه

 ةفيلخر متساو (491ة سرب ونك !م) مرو ةنس ناضمر ١) ىف ةفالخلاب عيوب ةتمد
 هتدم تناكف( ١ ١س ةنس ربعسد رى ) ١ ةنس ةجحلا ىذ ةياغ ىف ىفوت نأ ىلإ
 ءام ب نيرشع و رهشأ ةثالثو ةنس 41

 ةعزاتمهل تخأ نيب وهني ىرجر دفا نب قاحسإ هوبأ تام امل سايعلا و.أ ناك
 تعسف لبأ مث هنم قشأ اضرم ضرم عئاطلا نإ مث امهنيب ىعالا لاطو ةعيض ىف
 لسرأو هيفهيأر ريغتفكضيم دنع ةفاللا بلط ىف عرش ه:] هل تلاقو اهيخأب هيلإ
 ىلإ راس مث رثتساو هراد نع جرخ عئاطلا لسر هيلإ تلصو ادلف هيلع ضيقلا ىف

 ة>يطبل بحاص رهذ نب لع نسحلا ىنأ ةلودلا بذهم اهمحاص ىلع لزيف ةديطبلا
 هدنع ماق أ فموبو ةنس كلذ ناكو هتمدخ ى غلاب و ءاظفحو هيلع عسور هلزن مركأف
 هيرامثآسمىأرو هيأر عمجأت ةفالخللملصي نم رك ذف عئاطلا ىنع ةلودلا ءاب ضيف ىتح
 لوتيلدادغب ىلإ هورضحيل هباححأ صاوخ ةلودلا ءاهب هيلإ لسرأ» سابعلا ىنأ ىلع
 كدبعملم امهللا)ريثملا ىلع ليقف ةبطخلا نم اوعئمو دادغبب مليدلا بغشو ةفالخلا
 ردحن!هللاب رداقا! ىلإ لسرلا تاصرأملر ٠ هسا ]ا ءرك ذي ملو ( هللاب رداقلا كتفياخو

 رابك هلمحيامهريغولاملانمهيا] لمحو مايق ريغ هتمدخ ةلودلا بذهم ماقو مهعم

 ةلودلاءام ردحتا ليج لخد ايلف دادي ىلإ هللا رداقلا راسف هعيشو ءاعاخلل كولملا

 ناضهر رشع ىتام ةفالخلا راد لخدف هتمدخ ىف اوراسو هلابقتسال سانلا نامعأو

 .ناضمر ردع ثلاث هل يبطخو سانلاو ةلودلا ءأم هةعبانو

 . ةفيلخ هوبأ نكي مل ىسايع ةفيلخ ثلاث وه رداقلاو

 كولملا نم رداقلا ورصاعم

 هفاخ مث موو ةنس ىلإ دي راب بقاملا محلا نب ماشه سلدنالاب ةقيادلا ناك

 نابلس هيلع را# دقو 8غ اع ة:ءىلإ رصانلانمحرلا داع نا رايجلا هليمح لد ىدهملا دم

 <ناكو ةبطرق هنم ذخأف رصاالا نحرلا دبع نب نايلس نب كحلا نب نيسمتسملا
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 دالبلا تناك مث 4.مم نيعتسملا ةدم توثناو ىدهملا لتق نأ ىلإ بوطخ اعبنيب

 هتلاديعنيسيردإةيرذ نهنييولعلاو نيبو.آلا بامعأ نيب عازنلل اءاديم ةيسلدنالا
 هيلع دي زيو قرشلا ىف ناكام هبشي بارطضا ىف كانه لالا تناكسف

 فسوب نبروصنملاةيمطافلاةل ودلا نعنييئانلاىريز لآنمةيقي رفأب ريمآألا ناكو

 «هسةنس ىلإ سيداب نب زعملا مث 4. + ةنس ىلإ سيداب هنبا مث سمج ةنس ىلإ نيكللب
 هنبا مث مهي+ ةنسىل1لارنهللاب زيزعلاةيمطافلا ةلودلا نم ماشلاو رصمب ةفياخلا ناكو

 «؛,بةنس ىلإ هللانيد زازعإل رهاظلا هنبا مث 41 ةن- ىلإ روصنم هللا ىمأب ىاحلا

 اهرادتباناكوةيدايزلاةلودلالالط أىلعدب زب ةيحاجتلاةلودلا تأدتا هدبع ىفو

 تمس ىئيح دبع هلصأو دانز لآ ىلاوه ىلوم وهو عو» ةئس ماجن ديؤملا دب ىلع

 ىلإ هباقع أ قوهيف اهكسلم رمتسا دقو اهيلإ اعو نولا ةءاهت كلم ىلوت نأ ىلإ همه هب

 : مشن اذهو هوو ةنس

 )١( ؟ ماجن ديؤاا 4١ - 467

 عا“ ل ع7 ىحياصلا ىعادلا ىلع ةرثف
 قر 2 ةفع حاجب نب لاو>اآلا ديعس (0)

 ةة4- 44 حاحت نب شامج (©)
 ه.؟- ؛ق شامج نب كتاف (4)

 ةؤال اد مه. كتاف نب روصنم (ه)

 مزنإ - هزال روصنم نب كتاف (+)
 همو - ه6) كتاذ نب د# نب كتاف 60

 . كاذ ذإ اهثيدح ىنأيسو ةيدهملا ةلودلا ىلإ مهنع كلملا لقتناو

 تارامإ ثالثىل] ةمسقنم تناك-فتارفلا ضو> نماهيلإاموةينا فلا ةري زجل امأ

 رهم رايدو دمأ اهترضاحو ركن رايدو لصوم لا امترضاحو ةعيد ر رايد ىفو

 : ةقرثا اهترضاحو

 عفارنب بيسملا نبد#واوذلا وب أ هسسأ ىتااةياقعلا ةلردلا ترهظ رداقلا دهع قف

 قوت ىح كلذك لري ملو داوذلا ىنآل ناكىلعفلا ذوفنلا نأ الإ ىمل دلا ةلودلا ءا



 1 ةيسايعلا ةلودلا

 ىلوتي نأ قاضتالا ناكو . دلقملا نب بيسملا ةلودلا ماسح هوخأ هفاخل مم ةنس

 هدلوهقلفن سوو ةنس تق نأىلإ اهيايلزي لَو نيعماجلاو رصقلا ؛ةةوكللاو لصوملا

 بطخ هنأ ةيسايسلا هثداوح مهأ نمو دلقملا نب شاورق ةلودلا دمتعم عبنملا ونبأ

 نئادملاو راين الاد لصوملا ىف و اهلك هلامعأب رصم بحاص ىولعلا هللا نعأب عادلا

 تارحت,رونب تامين اىذلا هلل دحلا ) لصوملاب ةيطخلا ءادتبا ناكو اه ريغوقف مكللاو

 لسرأف (برعلانم قحلاس مش هرونب عاطاو بصنلا ناكرأ هتردقب تدماو بصعلا

 هفرءيآل ودلاءا, ىلإ دادغبب ةيرعشألا مسيش ىنالقابلا نب ركب ابأ ىضاقلا هتلاب رداقلا

 برحلا ريسي نأ هرمأي دادسغبب هبئان ىلإ بتكو ىضاقلا ةلودلا ءام مركأف كلذ

 هللاب رداقلا ةيطخداعأو رذتعي لسرإ كلذي لع .هب رش و.جلاديمع راسف شاورق

 ةقجالساا د, لع تهتناوو م١ ةنس ىلإ ]صواب ةسرعلاةلودلا هذهترمتسادقو

 اهكولم تبث !ذهو ةيبليدلا ةلودلا تهتنا اك

 مول مت بيسملا نب دلقملا ةلودلا ماسح (1)
 449 ب مول دلقملا رب شاورق ةلردلا دمتعم (؟)

 448 ل 44 دلقملا نب ةكرب لماكوب! ةلودلا ميعز (مر
 «م#مب ومس دلقملا نب ناردب نب شاورق ىلاعملا وبأ ةلردلا مع (4)

 4م دس 4و شاورق نب رسم مراكملا وبأ ةلودلا فرش (ه)

 علك - ذا شاورق نب ميهاربإ (5)

 ةملهك - 415 شاورق نب سم نب ىلع (0)

 ىلع ىلأ اهسسس وم دب ىلع ناورم لآ نم داركألا ةلود ترهظ ركم رايد ىفو

 طبضو هئبدح انمّدق ىذلا ذاب هلاخ دعب مهم. ةنس رمآلاب ماق ناورم نب نسحلا
 سانلا تس ج ءزت مث هل هيتاج نالآو ارلهأ ىلإ نسحأو طيض نسحأ ركب رايد

 ةلودلا دهم هوخأ هفاغت مريب ةئس لق نأ ىلإ اكلم ىي ملو ةلودلا فيس تلي

 ةلودلا مهن رصن أ د هدعب لوَدَف غ.9٠ ةماس لق نأ ىل[ناررم نب ررصنم وبأ

 ةريسلا نس>أو تلاط همايأ نإف ناورم لآ دع ةطساو وهو ناورم نب دحأ

 هللاديعوب اءدصق نمو هدالبب !وريكفراطقألا ةفاك ىف ءاملعلا نم آدرصّم ناكو ًادج

 لرزجأفءارءكلاهدصةوركب رايدبهتلا هحر ىعفاشلاي هذه رشآن!هنعو قورزاكلا

)05( 
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 ,زسحأ ةيءروهت ريسو ةنمآ هعم روما تناكو عهمةنس ىلإ كلذك قبيو مهبهآوم

 ةئس ل] رضا نب روصنم م“ 41979 ةنسىلإ رصن ةلودلا ماظن هنيا هدعب ىلوو هنريس

 اهل قوجاس لآ كلم مهتلود تهتنا هدب ىلعو 4م

 ىلع ايلاو ناكىذلا روجك< رداقلا دهع لوأل اهيلع ىلوتسا دقَف رصع رايد امأ

 ةقرلا ىلإ هجونف اهنع هلزعومبب ةنس ىفو رهم ةفيلخ ىمطأافلا هللاب زيزعلل قشمد

 ماضنالا ف قارعلا كللمةلو دلا ءاهب ىل-'رم اه رواجياموةبحرلا ىلعواهيلع ىلوتساف

 فرس زياةلودلا دعس لسن ركلدكو ركب .ايدىنع بلغتملا ىد ركلاذاب ًاضيأ بناكر هيلإ

 هب ملف هن تناك يك ص + ةيدد طعيو هدعاط ىلإ دوعي نأب تاح بحاص ةلردلا
 اك

 مهليمتسي ر ةلوداا دم. كيلام نم ةعامج لاري ةفرلاب قبف ءىث ىلإ م,تم دحاو

 لس رأوهب اج أف بل -دصق ىلع رص » بحاصأأ راز هللاب زيز عا ىرغأ دئنيحر موب اجأف

 ىلاوب هيلع ناعتا ةلودلا دعس نآل مجني مل هنكلو ءرمأب فرصتت رك سعلا هيلإ

 مثهلتة و روجكم لشف ةجيتنلا تناكف روجكي عم نيذلا برعلابو ىورل' ةيكاطتأ

 روجكب هدالوأ ذخأو روج رزو نم اهيلع ىلوتساف ةقرلا ىلإ ةلودلا دعس راس

 نوبلطي ةلودااءامب ىلإ ةبحرلا له الس رأو كلذ بقعب كله ةلودلا دعس نإ مث هللاومأو
 ىلع ءاليتسالا نم نكمتي مو اهءلست ًاريمأ مهل ذفنأف مدلب لستي نم ذفني نأ هيلإ

 نم نييولعلا ةزوح ىلإ تدلقتنا داليلا نإذ ًاريثك تنذ ىبع لالا ثكمت مو ةقرلا

 ذوفنلاو ايساناك ممئاطلسم نأالإ ةيحرلاو ةقزلاب مهل بطخع بحاصو رصم باحصأ

 ىلوةسامث ىجانحلا لام نب ىلع وبأ دالوأ اهيف ناك-ف ةيرضأ' نئابقلا ءاسؤر ىلإ

 ناكو ىالكلا سادرم نب لاص ىلإ اهرمأ راض مث ىلةعلا طالخ نبا ىسيع اهياع

 نييولءلل رعديو ةيعرملا انسحم

 ةلودلا فيسن:ةلردلا دعسل للاب .داقلادهع لول ام ناطلسلإ ناكف بلح امأ

 هازغو هيبأ كيلامدحأ رهو هركذ مدق:ىذل:ررجكب هيلع ىصع دق ناكر قتادمح نبأ

 كلذنع بيستو انمدق (ئ؟ لتقر رفي مهنكلو ىولعلا رصم ةفياخ رك اسدبةقرلا نم

 هجورخ بقع تافهللاب زيزعلادب نم اهذخأيل قشمد ذحأب نأ دارا ةلودلا دس نأ

 ةلودلا فيس هيبأ كيلاعدحأ آؤلؤل هب ىصرأو لئاضفلا ىنأ هنبال دهعو محو ةنس

 دانجالا ىلع دبعلا قال هل ذخأو هماقم هنبا ماق ةلودلا دعس قوت الف



 4. ةس.ايعلا ةأردلا

 قشمد نما شيج اهيلإ ريسف بلح ىلع ءاليتسالال] علطتي لازيال رصم ةفياخ ناك
 اهتمواقم زاؤلل ..يق الو ةريثك ه رك اسع تناكاملو هئارمأ دحأ نيك: وجنم هيلع

 راسف .نئاضملا اب أد جني نأ هم أي ةيكاطت أب هبئاف ىل] ل سرأف ليس مهرلا كلمب دجنتسا

 راسربخلا نيكست جنم عمس املو . ىصاعلاب ديدجلا رسجلا ىلع لزن ىتح باح هبلإ
 ةعقو مهب عق وأو ىصاعلا مهيل] ربعو لئاضفلا ىلأ مهعامتجا لبق مهاقليل مورلا ىلإ

 دلب ىلإ لئاضقلاوبأ ذفتأو . اهقرحأو اهارقو مدلب برنف ةيكاطنأ ىلإ راسو ةدينش

 نيكتوجنمداعو . رصم ركاسعي ًارارضا قابلا قرحأ ءلالغلا نم هيفام لقنف بلح

 نيكتوجنءاودربل الاممف لذبي نييرص 'ءاسؤر.[ولوأ لسرأ ؛هرصخ باح ىلإ

 برملا نم _بضدق نيكنتوجنم ناكو كلذاولعفف تاوقآلا رذعت ةلعب ةنسلاهذه مهنع

 ةركسلا ةداعإب بتكو هللاب زيزعلا بجعي مل كلذ نكسلو قشمد ىلإ داعو مهاجأف

 لزانف ركسعلا ىلإ اهنمو ارح سابارط ىلإ رصم نم تاوفاآلا لسرأو بلح ىلع

 ك]ؤل ؤاداعو بالحب تاوقآلاتاةف !رهش رشع ةالثهيلع اوماقإو بلح نويرصملا

 مظعو ةيكاطنأ تذعأ باح تذخأ ىتم لاو هب ادضعتم مررلا كلم ةلس أع

 راس هدورو برقي نينان جنم ىلع الف هل ًادجنم مورلا كلم ءاخ بطخلا كيلع

 ليسبراس مثؤاؤلو لئاضفلا وبأهملإ] جرخوثولع لزنف مورلا كلم ءاخ بلح نع

 ماقإ وهياع تعنتماق اط زانف سل. ارط ىلإ راسواهيهنو رزيش و صم متفف ماشلا ىلإ

 كلتب زيزعلا لع انو . هدالب ىلإ داع!:م سيأ املو ةليل نيعبراو افين اهياع

 . كلذز ود*:وملاخ مورلا وزغل ريفا« سانلا ىف ىدانو هيلع سمآلا مظع رابخألا

 هفالكلا سادرم نب لاص هازغ ثيحو . ةنس ىتح لئاضفلا ىنال رمآلا لزي م

 ىواعلا هللا ءسمأب ماسلا مساب بطخي ناكو ؤلؤلل بلح ىف قيقحلا ناطاسلا ناكو

 هوباغوبالكوتبومااص هازغ . م دقتملا ثداوحلاا دعب نيف رطلا نيب دمع قافتا ىضَتق

 لك قالطإو بوثةثامو رانيد تأ ىنئام لباعمهقاطأ ا اص ناكو ًاريسأ هرذخأو

 هبتاكو هب ردغ ةعلقلا ىلوتي ناك لول نبال امالغ نإ مث ٠ بالك ىنب نم هدنع ريمأ

 هبلح نم قاؤل نبأ جرت هذاتسال نايصتلا .هظأو هتعاط رهظأو هللا رمأب ىاحلا
 رصم بحاصل ةمباتلا دالبلا نم بح ندراص د هدنع ماقأف ةيكاطتأ بحاص ىلإ

 نيزعب فرعي ةينادخلا نم ناسأإ ديب تراص ىتح هلبق نم اهاسرب بارن اهواتتي
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 سب و ب مس رو

 هيلع ىصءرهاظلا ىلوو ماحلا تاناملو بلح هالوو همنطصاو عاجلا همدق كلل

 هلتقف هلتق ىلع ه4 اش.رف احلا تخأ كلا! تس تعضوف

 نب حلاصو ”ىط ريمأ ناسح مو برعلا ءارمأ نم ةثالث ىفتا 494 ةنس ىفو

 نملاصل ةناعىلإ باحرزم نوكي نأ ىلعناءاع نب تادمو بالك ى: .نمأ سادره

 ىلوتساف باح حلاص دصقق ٠ ناتسل قشمدو ناس رصم ىلإ ةلمرلا ع نعو سادرم

 ةريسءوسلو مهيلإ هناسحال ا اص نوحي نريياجلا ناك نيب رصملا لماع دب نم اهءلع

 47 ١ةنس ىفو نيئس تمس بالحي ماقأو ةتاعىلإ كبلعب نم كلف مهعم نيب وللا ءارعأ

 شيجلا م دقم ناكو ناس وحلاسلاتَما ماشلا ىلإ هريس شيج رصم ب> اع _هاظأ زبج

 هدلو اجيو هتباو ملاص ةعقوملا ىف لتَمَف ةيربط دنع ءاقتلالار ىريرل' نكنش وبأ

 ترمتسا دقرةلودلا .!بشب بقاي ناكواهكلموبح ىلإ ءا4 حلاصنن رصن اماك و بأ

 : اهكولب تيث اذه عابج ةنس ىلإ باح ةيس 'درالا ةلودلا

 ع٠. حس 41: سادرع نب حلاص (1)

 دكا < رصن لعاك وبأ ةل.دلا ليش (0)

 40م1 - نويمطافلا

 ج44 ل س6  ماأص نب لمط ناولع وبأ ةلودلا زعم

 4مم ل 44 نويمطافلا

 عه دس 467 ةلدلا ليش نب دوم ةلودلا دكر

 1 م ( ايناث) ادلع

 4ه4 - 464 حلاص نب ةيطع ةباوذ وبأ

 5م دس 4م40 ( ةيناثز ةلودلا ديشر

 ؟414 -- ه4 ةلودلا ديشر نب رصت ةلودلا لالج

 ؟مالسع 1 ةلردلا ديشر نب قاس لضفلا ونبأ

 . اهركذ مدقت ىلا ةيليقملا ةلودلا دب ىلع مرمأ ىهتنا دقو مرآ اذهو

 قرشملا ىف

 اهبناوج لزازتتو اهدعاوق راهنت ناسا رخرهنلا ءارو ام ةيناماسلا كلما تناك
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 نيدلا باهشاهيف مالا بحاص ةيكرت ةلودقرشلاب أشن دقوروصنم نبحون اه ريمأ ناك

 مامأ ةديدج هتلود تناكو ناخارغبب فورعملا ناخ كليأ نب نامل - نب نوراه
 ةالامب ىراخي ىف ناغون ناخارغب ارغ مس ةنس ىف فالتخالا ةرثكب تئر ةلود

 رولا ءاووأم لوآلا كلمي نأ دصقلا ناكر حونل ناسرخ ريمأ روجعم نسحلا ىنأ
 دعب اًئيش اهدال ىلع ىلوتساو ىراخم و ناغرغب راسف ناسارخ ملقأ ىناثلاو هلك
 ايفختسمحوناهنمج رخو اهلزتو تاخارغب اهكلامو حون ىنتخاف راض لزان مث .ءىش

 فداصوىراخ ىلع ةركلا ةداعإديرب هباحأ هب قحلو ام ماقأو دمآ ىلإ يلا ريعق

 رئاسوهايزب ؛ هدالب و لاقتنالل هييسب رطضا ليقث رضع ناخا رب باصأ نأ

 هنباناخارغب دعب كرثنا ىلوو هكلام راد ىلإ داع كلذب حون عمس املو هلجأ هكردأ
 هعباب و روصتم هنأ هقلخو مهوب ةنس حون كلذ بقع تام مث ل ناع كليأ

 .داوقلاو ءارمالا

 اهءدقيىراخم ذخال دونجلا ريسو نقر مسىل] راس و:ةافو ناخ كليأ خاب املو

 نأحون نيروصنم عم قفتا هنكلو اهيلع ىلوتساف البق ةيناماسلا داولا دحأ قئاف

 قئافقفنا نأ ] كلذ لاحلا ترمتساف قئافل ناطاسلاو روصن كلملا مسا نوكدي

 هءاقءاماقأو هياد اضبقم روصتم ىلع ضبقلا ىلع ةيناماسلا دونجلا دثاق نوزوتك و

 «كت راف مالا ريدم وهو قئاف تو٠ كلذ بقعأو ريغص ىص وهو كلملا دع هاغأ

 ىراخي ىلإ ناخ كل.أ راسف ذاسارخ غريدق ةيفيكستكسبملا ةلئدلا محن ناكو مىعأ
 جرخو هنماوسرتم ملو اقداص هونظفدل ةيمحلاو ةالاوملاو ةدوملا كلملا دبعل رهظأو

 مويىراخي لخد ىتح راسو مهيأع ضيق اوعمتجا اءلفءارمآلا ةمقبو نوزرتكس هيلإ

 ناخ كلي ل زنف تخاف عنصي م كلم ادع ردي لف ميو ةنس ةجحلاىذ رشاع ءاثالثلا

 تافدنكفاب هعدوأفهب رفظ ىتح كاملادبع ىلع نويعلاو بنطلا ثبو ةرامإلا رد

 سمالاب نغت مل نأك مهتلود هتوع تضقناو ةيناماسلا ةلودلا كومه رخآ وه و اهب

 كرتلادالب لإن اول دودح نم اهتزودحى لخدو ترشننا نو ةلودلا هذه تفاكو

 ترهظ ىت> دا دسىلع ممل زي وىربكلا ةيملعلا ةلودلا نم تناكو رهتلا ءارو امب

 نبأ ةلود ترهظو رهذلا ءاورام تابإلو مهنم تذخأو ةيناخطكيالا كرتلا ةلود

 . نامسارخ مهم تذخأف نيكتشس
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 ةيفدك-_ةكسبسلا ةلودلا

 فرط ةعساو ةيالوو ةميظع ةنيده ىهو ةنزغ ةيناماسلا ةلودلا لامعأ نم نم

 أابتيج بحاص ن اكو نين زغةصاخلا اهظفلي ودنهلاو ناسا رخ نيب دحلا ىهو ناسارخ

 راد٠ةيلعو دنع مدقملا وهو نيكتكبس هنايلغ نيض نم ناكو نيك-تلا نس قاع

 كلت بابرأ هفرعف قاحإ هذاتسأ عم حون نب روصت» ريمآلا ماي,أ ىراخم مدق ىمأ
 قا#عإ ثباي مفةنرغ ىلإ هعم داعو ةما .صلاو ىأرلا ةدوجو ةفعلاو لقعلا, ةلودلا

 ناكو هتءورهو هئيدو هلقع نم هرف رعامل نيكتك.س ىلع هددج عمتجات قون نأ

 لعجو ةبسح ةسايس مهروهأ ساسو مهف ةريسا! نسحأو مهل_.: هبف ريخلا' لالخ
 ىف رحل اعاعط هتم لمعيا» هعاطقأ نم رخذي ناكو لاملاو لاحلا ىف مدحأكه سفن

 داطادالب نم هرواجام مهما زغف ةمات ةعاط هن وعيطي هدمج ::اكو زيترم عوسأ 3

 كلم ىأر ألو رادصقو تسبب ةئيددم ىلع ىلوتسا مث داليلا كلت كولم هفاخ تح

 لصت أ ىت> .أسو هءومج دش اهفارطأ زم كلمت هدالب نأو ءامداء لابيج دئملا

 دودح ىلع ةعيفش ةعقو هب عف أر ةنرغ نم هيلإ !ذع جرم نيكتكبس ةيالوي

 هيد. لام لع كلذ ىلإ هباجاق هحاص ب اطي نيكستك.س ىلإ دنملا كلم لسرأف هدالب

 كلءدعب أ الو كلذ ىلع رمآلارقتساوهيل] اهلمح اليف نيسمخو اهملسي دالبو هيلإ

 ىفرنافلدرو ىتح هون زيكدشت_.سراسف هدبعب ساخ وهف قهف: ىأرو دنحلا

 مالسإلاراعش اهيف ماقأو مانصآلا تريبمدهو ةودع اهحتتفاف مهعالق نسحأ نم

 هبيصن ناكف نيكتكبس برحلا ةيناث ةره شويجلا دشح لاييج كلدب معاملو

 نيون ريمآلا ىأ رةيقاسا را داليلاب لقالقلا نئفلا تراث امل مو ةنس ىف ٠

 اورهاج نيذلا هداوق حاج نم رسكل نيك.ةكس ىلإ اهرمأ كب نأ راهم

 هدجنبل هيل] ريسملاب هرمأو لاوحالا لع هعلطي ةنزش وهو هبل] بتكسف هنارصعب

 غاباملو اهدقحو ركاسعلا عمجو نيك-ةكسبس كلذ ىلإ باجأف ناسارخ ءالدو

 هبوي نب ةلودلا رقت السار روجمدس نب ىلع وبأو ق'اف امو ربا جون ىريأق

 تناكواريثك ار كعامل[ ريسو كلذىل] امهاجأو اركسعهتم ناماطيو ه'دجتتسي
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 وحن راس مث نيكة كيسا رفظلا ناك_ؤ ةاره ىحاوتب نيشيجلا نيذه نيب ةعقاولا

 ىلوتساو ناج رج وحن اراس ربخلاب املع املف قئافو ىلع وبأ اهلإ مزهنا ىتلا رواسي

 نيكتكمس نب دوم هال وو ناسا ر خ ىلع هنثيجو نيك ةسكس ةنوعم روصنم ن حرف

 روباسي دو# ماقأو ةريسلا :_حأف ةلودلا رصان ءابأ بلو ةلودلا فيس هاممو

 ةاره ىلإ نيكتكيسو ىراخي ىلإ حون ةداعو

 مدقف اهدادرتسا ىف هماد روباسين مونو نيكدتكبس ةحرام لع وبأ لعامل

 ةمواقملا نك ملةليلق هلاجر تءاك لو |ههطتاقو دوم ام.!] رخل قئاف هعمو اهلإ
 ادم ىقتأودنجلا عمج نيكتكتس دنع لا اذع رقتسا اله هابأ ؟دسعاف اممع مزهناف

 ةركسنمةم :ه ىلعوبأ مزوناف سوط ىحاوث ىلع أ :ونج +« هدونج تملاهتف هنبال

 نيك_تكسل ناسارخ تفصو ركذ كاذ دعب هل عفترب ملو

 نيرشع ماد كلم دعب ةن زغب نفدو ةنزغو خاب دعب نيكتكيس ىفون مهيب ةنسىفو

 كلملاب ديعو ءاقوو نس>و ةمانث ةءورم اذ داهجلا ريثثك آ ريخ الداع ناكو ةئس
 دوم هيلإ لسرأردنجا فعضتسافدوخع هيخأ رم رغصأ نأكو . ليغ س] هنبال هدعل نم

 ميدق“ زع نيعتب م هركذو هنع ىدع.ل كيل] دهع اهتز كابأ نإ هلل وقي ررءأسهن نه

 ناكو اعقب ملف هيبأ ةكرت نع هصخت“ ئاقتإ و قافولا هتمبلطي ء ريتصلا لع ريبكلا

 ةلماعم هاخأ لماع هنكلو امذع ىلوتساو ةنرغب هدصق ًادوم نأ ىلإ ًايعا- كلذ

 ثل' وه اذه دوو خيل ىلإ داع كلملا  ماقتساو ةئرغ سسأ هل مت املا ةعرك
 ضعب كانه تناكو . ةلودلا يمين ,د.ةأ ةفياخلا هيقل مدقع طساوو نيكتكيسلآ

 اهتعلازأت ناسارخ ىندل نيكشلاو رصنلا» تبتناةيئاماسلا داوقنيد و هني تاشواتم

 روباسوت دن+ ًادئاق ًارصت ءاخأ لعجو سهو ةتس هللا رداقلل بطخو ةيئاماسلأ مسا

 هتعاط ىلع فارطألا باحصأ قفناو هل كلم راد اهذختاف خلب ىلإ وه زاسو

 ةنزغ دالب لصآلا ىفتناكدقف هكالمآ مسوف عرقر عافترادهع دوخدهع ناك

 ةعلق اهفام ربكأو ةنزغو ةاره نيب ةيالوو لابج ىهو روغلا دال مضنا مث

 ىلإ ل صو ىتح هئاطلس تحت دتهادالب نماوظع اءزج لعدأم* . هوك زوريف اهلاَقي

 جنكلار ب: ريعدقو دنهلا كولم نمر يثك كلذك ملسأو هدي ىلع امحاص ملسأف ريمشق

 كولمهل تنادولابجلاو ىرلاوناسارخ كيلإ تتضىرخألا ةهجلانمو . هتاحوتفىف
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 دهع 4؟1 ةئس ةافولا هتكردأن ىلإ هناطاسو هزع ىف لز ملو ناج رجو ن:ةسريط

 نأ الإ ةلودلا لالحي بقلو دوعسم نم رغصأ ناكو دمع هن ال هدعب نم كلملاب

 كلم“ ٠ للأب رداقلا قوتو هنم كلملا ذغأو هيلإ راسف دوعسم هيخال قري مل كلذ
 اذه . معا ىف ةلىدلأ ترمتسا دقو نيك-_ةكمس ن اةومع يدوعسأ نيك :كمس لآ

 اهكولم تبث اذهو وريم ةنس ىلإ تدبلا

 مدرب - مك نيكةكبس (1)

 نحل محلب نيكتكسس نب ليعامس] (؟ر

 5١ - ؟مه نيك_تكمس ندوه ةلردلا نيع (0)

 451 - ع5 دومحم نب دم ةأولا لالج (ع)

 4مم - ع١ دوعسم هللأ نيد رص (0)

 4غ. د عم» درعس« رن دودوه» ةلودلا باهش 3

 46-450 دردوم ن د .مسم (0)

 442 دومحمن د وعسم نب ىلع نسحلاو.أ ةلودلاءاهم (4)

 444 - 5 دومحم نيديشرل ببيع ةلودلا رع (و)

 40) - 444 | دومحم ند سم نبذ زحزم ةلودلا لامج )١١(

 ع0 - ه5 ديشرلا دبع نب مهارإ هل. ريهظ (وو)

 هدم 147 مهاربإ] نب دوعسم ةلددلا ءالع (()

 هنو ل همز هوءسم نب داز ريش ةلودا لاك( ؤ)

 مز[ - ه.ه دوعسم نب نالسرإ ةلودلا ناطلس (؛4)

 هئءال هز دوعسم نب ءاش مارهم ةلودلا نيع )١6(

 همم - هى هاش مار نب هاش مرسخ ةاودلا رع« (15)

 همك د 006 هاش اورسخ نا كل. ورسخ ةلودلا جات (119)

 ةيروغلا ةاودلا دب ىلع ةلودلا هذه ءاضقن' ناك.

 4. ةنس ىلإ ررك-ُثو نيسوبات ىلاءأ ا سمش ةيدايزلا ةلودلا نء ناج رح ناك

 سوبافنب ناو رشون أم عم. ةنسيلإ ريكمسو نب نوتس نب رهجر تملا لا كافر
 ةيونرغلا ةلودلا دب ىلع هتيب لهأ كلل هدب ىلع ىبتا ىذلا .هو مو ةن- ىلإ
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 رخآلا مدحأ ولتي هوب لآ نم كولم ةعبرال ناكف قارعلا دالبب ناطلسلا امأ

 هدهع ناكو ةئاللا رداّلا ىلو ىذلا وهو ةل لا دضع رصن وبأ ةلودلا ءا< لوألا
 لالضالاب هلك تيبلانْذآو هناطاس نم كلذ فءضأق هتيب لهأ نيبوهنين بارط ذا دهع

 ئامركو سرافو زا .هالاو قارعلا هتاطاس ىف ناو غ .مم ةنس هتافو ناكو

 .هيبأ دهم نمنسحأ دهع نكي مل. ةلودلا ءاهب ن عاجئو.أ ل .دلا ناطلس ىتاثلا

 هياع اوبخشأم !ريثكو هنوءبطي اوناك ام هدنج ناو ةناك_ةساو فعض دهع ناك لب

 . رهو هيخأ مايقل ايس كلذ ناكو اماع ردغي ال تابلط هنم نوبلطي

 قارعلا كلم هنم عرتن أ. هيخأ ىلع ماق ةلودل' ءاه-نب ىلع ربا ةلردلا فرش ثلاثا

 دال. ىلإ ب هذه اردلا نعةل دل: ناطاس قنو 41+ ةنس مر ارخآ ىفدادغبب هليطخ

 ناطاسل . قارعلا ةلودلا فرش نوك. نأ ىلع ناوخألا حاطءامت اهطيضر سراف

 زا_يشب 416 ةنس ىنوت هنافلطت ملةلردلا ثاطاس ةدم نأال]نام_ كو سرافةلودلا

 ريدك ناكو ةلودل فرش فوت 4٠5 ةنسل والا عي رىفو راجيلاك وأ هنا هفلخو
 . ةريسلا ,نسح الداع رشلا لماق ريخلا

 ناكوييخأ ةافو دعي دادخهل بطخةلودلا ءا.زب رهاطوبأةل .دلا لالجعبارلا
 ماةأراطساو غلب امتزءامملإ دعصي لفدادغب ىلإ بلط راماع اأو ةرصبلاب كاذ ذإ
 ناطلس نب راجيلاك ىلأ هيخأ نبال بطخو هتيطخ تعطقف ةرصبلا ىلإ داع م“ اهب

 ءىحي نأ مدخوذ كلذيف دنجلاهلسار « اب ناكو زا وهاألا بحاص ناك ىذلاةلودلا

 برالا نم نامرك بحاص سراوفلا ىنأ همع نيبو هنيب ناكامل رخأت هنكلو

 ءالقع كلذ ىأر الو اهب كارتالا رش رثكو ناطاسلا مدعا دادغبب نتفلا تدادزاف

 ىلواآلاىدامج ىفهمتاب اويطخو مهيمأ كل يف موا! دعصيل ةاودلالالج اولساردوقلا

 نمضيام لاملا نه هدنع نكي لنكلو ملمأكلءو مهل] دعص نأ معاق عوم هنس

 ناكوهنوماخي اوداك ى-دادغب كارثأ , دنجلا نمءيلع بغشلارثكف هتءارو مهتحار

 . عازتلا كلذ ىلع امهو هللاب رداق" ةدم تهتناو . راجيلاك ونأ هوخأ هعزاني

 هيوبنب' نيط ال دهعف ىضم نك ن طللسلا نم ءىش هللاب رداتلا ةفيلخلل نكي ل

 ريخلا لالخنم هيفناكو ذوفنلاو ةملكلا نمائيش هلايحأ كلخا تيبلا فعض نأالإ

 نع ىبنيو هبرمأي وهلهأو ريخلا بحي اريخ امب رك املح ناك دقف كلذ ىلع دعاسيام



 ةيمالسالا ممآلا خيرات تارضاع 4٠١

 ةعامجاوةئنملا لهأ بهذم ىلع اباذك فدص داقتعالانسح ناكو هلهأ ضغبيو رشلا

 لاح هيلإ لضو اذإو نيحلاصلا رويق ددزبو ةماعلا ىز ىف هراد نم جرخم ناكو

 . قحلا, هيف أ

 ةدابإو لودمايق نمةيءالسإلا عاقص آلا ميمج ىنم ظع ثدحأ هئمز ىف ناكو

 داللا نم ناك ام الإ هتم تايالولا دلقتتو همساي اهربانم ىلع فتهت اهلكو ىرخأ
 نبزعملا ناف كلذ ممر اهتمئأ ماب بطخت تناك جاف ةياءذملا ةلودلا دي تحت ىنلا
 . هدالب رياتم ىلع رداقلا ساب اعد ناوريقلاو برغملا بحاص سيداب

 ربش أةرشعو ةمس نونامثو حس هرمعو عم» ةئس ةجحل !ىذ قهتناب داغلا فوت

 0 هام ١ نرردعر رهشأ ةثالغر ةئلس ع! هةةالخخو
#١ 

 مْ املا +

 هتعيب تنااكو ءتمدهع هيبأدعب ةقالخلاىلر . هلارمأب مئانلاظأدبع رقدجوبأ

 4017 ةتسنأبعش ٠6 ىنإ ةفيلخ قبو () ١ ةئم رفون) م9 ةنس ةجحا ىذ ىف
 . اوي عمار ةنس عم هلام تءاكف ١( هاو ةئس ليرإ ف

 هناطل قمم أ زكسيرلو هل ودلا ام نبةلودلا لالج هدهع لو ال ق:وعلا ناطلس ناك

 ىلع ردقب نكي مل ىلا مهتابتىم نيبلاط هيلع كارا .نايلغلا بغش ةرثكل دادس ىلع

 ةفالخلا أ لحنا دق. الإ 4م ةنس ءىحت لف هيلع دراولا ة':) اهتاقوأ ىف اهنادأ

 ارذخأةدارك أ مهةافىح ةيرقىلإ اوجرخدجلا ضعي نأ ىت>دأدؤبب اه.جةنطلسلاو

 لاح مفر عرتنأ هيفلاملل !وئاقوهترمث نم كيش !وبهنفةفيلخلا حارقرل] اوداعف مهبارد
 ىلع ةلودلا لالج ردقي ملو هيلع ىظع لالا ةفيلخلا عمسف انودلعت ملر داركالا

 هنك<ملف ةفيلخلا بئان ىلإ دنجلا يلستىف دهتجاوهنهور هزجعادارك ألا كتلوأذخأ

 ةداهشلا كرب دوهشلا ىلإ و هنع عانتمال' . ءاضفلاك رس ةاضلا ىلإ ةفيلخلا مدقتن كلذ

 هوبيجيل دانجالا كلوأ لأةلودلا لالج كلذ ىأراذف ىوتفلا كتب ءاهمفلا ىلإ و

 نيررايعلا أ مظعرا وقاطأ اما] اولصو ادلف اولعفف هقالخلا رادىل] مهامحت نأ ىلإ

 ناطامنلا لع نولمح دنجلانآل مهل عئامالو ارانو اليل لا وهلا نوذخأي اوراصو
 اوعطقر ىحاوذلا اوهنف داليلا ف برعلا رشقتاو مهرهقنع زجاع ناطاسلاو هباونو



 فلحأ ةيسايعلا ةلودلا

 ءاسنلاب اي اوذخأو روصنملا عماجىل] اولصو ىتح دادغب فا رطأ اوغابو قيرطلا
 . ىبأقملا ىف

 اطسوتم نبقي رفلا نيب لخادت,ةفيلخلاناكةلودلا لالج ىلع دنجلا برغش ةرثكاو
 مئاقلاةفيلخلا لأس هتبمه طوقسوةلودلا لالج فعض نمرهظام عمو حلصلا رمأ ىف
 ةلودلال الج هياع ناءتساف كلذ نم ةعيلخلا عنتماف كولملا كلب بطاخ نأ 40+ ةئس

 بيطلاويأ ىضأةلا زاوجلا_ ىتفاف كللذ له ى نيطالسلا مهل] جذي نيذلا ءاهقفلاب

 ىخركلاا مساقلاوبأو ىواضيبلا نا ىضاقلار ىف .بصاا هتادبع وبأ ىضاقلاو ىربطلا
 زاوجلاب ىتتأ سم نيبوهنيي ىرجو .دد:واملا نسل اوبأ ةاضقلا. ايتفلا نم عتتماو
 ناكو كولملا كلم هل بطخ . ةودلا لالج باط ةفيثلا باجأف تاعجام

 موي لك ةك-أمملا راد ىلإ د١رقإ ناكو ةلودلا الجب سانا صخأ نم ىدرواملا
 مويىلإ ناضمر رهش .:م اهطقن. ملأ انئاخ تيب مزلر ءطقتا ايتفلا هذهب ىوأ اذف
 دحأ لك ملعدق هللاقو هدحوهلخدأو اهئاخ ضخ ةلودنا لالج ه'ءدتساف رحنلا ديع
 لعفت ملو ىاوه فلاخ امف مبتقل دق انماب رقو اهاح الام .اهقفلا رثك أ نم كيأ

 ملعلا و كناكمو نيدلا نم كعضرم ىل ناب نق ٠ قحلا عايتاو ةاباحلا مدعلالإ كلذ
 كيلإ نيرضاحلانذ] تاعجو كدحو كتنخدأ دأب كءارك] كلذ ءازج تاعجو

 فارصنالاو ةمالابرضح _هلكل نذأرهلاءدوه ركسف بحن ام ىلإ ىد وعاوققحتيل

 الو ملال ةمول كلذ ىف ىشخي ال دقتعن امسح قحلا لوق ناسنإلاب لعف اذكهو
 ْ اطل تدع

 راجيلاك ىنأ نيبو هتيبو هدوتج يوهتيب تاعزاتم قوئارح ةلودلا لالج ىضق

 ملعنمو ريثأألا نبا لاق ! هش وو و ةنس و ه:دم كلمدعب يسم ةنس فوت نأىل]

 هللانأ لعةياغلا هذه ىلإةك-1ه ءاودو :.اع تاونلاودنجلا ءاليتس'و هفعضو هتريس

 برش و نيحلاصلا روزي نأك» ءاشر نم هعزتي و ءاشد نم كلما توي ريدق ءىش اك ىلع

 لصي نأ لبق ايفاح ىثميناكو مالسلا امملع زيسحلاو لع ىدهش ةرم رازو مهغم
 . ايدع كلذ لش خس رف وحن أمهنم دبشم لك ىلإ

 ءام-نب ةلودلان اطلس نينابز رلأ راجيلاكوبأ هيخأنياهعزاتم هدعب كلملاىفرقتسا
 رفوأهناطل الو هيأ مدق نم تيمثأ, همدق نكلت ملوزيدلا ىحح ةءيلحلا' هيقاو ةلودلا



 ةيمالسإلا ممآلا خيرات تارضاحم و

 دهدلاءامدق كارتالا نيبو ناطاسلا رصنع ليدلا نيب كحتسيام !ريثك عازنلا ناك لب

 44 .٠ ةنس راجيلاك ىلأ ةقو تذاكر دادس

 هبقلي نأ ةفياخلا نم بلطو زوريفو رسخ رصف وبأ هنبا ءدعب ناطلسلاب عيرب
 ىلاعت هللا تافص صخأب بقلي نأ زوجيال لاقو كلذ ىلإ بحي ملف محرلا كلملاب

 ةرسهلاوناتسزوخوقارعلاب كلم رةتساودارأا. ناك فهمقن كلذ نوكي نأ الإ ىأف

 ىلإ: هافتو كلم نع هلا وأو كبل تاع ناظاسلا هاد ىلإ روح اظلم رمكاذقو
 دالبلل حالص' زم ءىث امف نكمل ىتلاهيوب لآ ةدمتضق ١ كلذب ر ناجريسلا ةعلق

 لهأ اهلمأ ةيرثكأ نأعم دادغب ىف ميشا نم هت هظأ اممب ةةرفو اداسف اهتداز لب

 عقولا ةدددش ثداوح لصحو نيتي .هلا نين عقب ام ١ ريثك عازنلا ناك-ف ةءامجو ةنس

 فال ادجو . هتفئاط نيعي ناك هنال ناطل لا الو هفعضل ةفيللا اهريغبال دادغشب ىف

 اًذهناكو مظعلا كلا اذه !وسس أ نيذلا ةثالثلاو لاجرلا ةافو دعب تيبلادارفأ نيب

 نإف ةلخلا ىلعو نيد راحتم ضعب ءازإ مهضعب فوقع ىلإ وعدبام اريثك الخلا

 مهلردقءاخضو مهتدءلوط ىلعأتيش مهنا ودنم دعتست م !ملعا واوتسا ىنلادابلا

 . قارعلاب ةلودلا هذه كولم ثلاث ورسخانو ةلودلا دضع دهع ةدملا هذه اجأو

 قوجلس لا
 قاقت نب قوجاس اهمدقم ىلإ بسفت ةفجالسلاو ريشع ىريكلا غلا رئاشع نع

 ناكوا وة ىمسملا كرتلا كلم كح تحت ناتسكرت دالب ىف مق ة ريشعلا هذه تناكو

 قوجاس هني: هل دلوو نوردصي هرمأ نعو نوءجري هلوق ىلإ ةريشعلا مدقم قاقت

 كرثلاكلم دي رقف مدقتاا لياخعو ةياجنلا تارامأ هيلع ترهظ ريك اذه ملقإلا كلذ

 ةعاط نم يرث امل قوجلس نم هفوخت أما ناكو ( ىسايش ) دقحلا دئات هلمجو

 مالسإلا رايدىلارجاهرهتريشع عمج ربا كلذ قوجاس غلب وهلتةب هترغأف هل سانلا

 نو>ي- فرطىلع) دنجىحاونب ماقأو هزع ىلإ ازعكلاذيد'دزاف ةيفينحلا قنتعاو

 كلا دالب ىلع ةراغلا نشي راصو ( كرقلا دودح نم

 ناخ كليأ نب نورهو ةيناماسلا كولم دحأ نيب عازنلا ماق تاقوالا كلت ىف

 دجتتساف ديدحلاب ديدهلا برضي نأ ىأرف دالب ضع ىلع نوره ىلوتسا دقو



 44 ةسايملا ةلودلا

 نم درتسار يباماسلا مهب ىرشت هي'وصأ نم عمج ف نالسرأ هناي هدأت قوجلس

 . ةيناماسلاو ةقجالسلا ريع نيب ةلع لوأ هذه, هذخأام همصخ

 ىسومرليئاكيمونالس أ هودالوألا نمةثالثهىفوت تح داجب قوجاس لو م

 كيل رغطووفيب مودال وأ تيقب ودهشّدساف كرتلا دالب ىف ةورغ ارفف ليئاكيم امأف

 ٠ مهتريشع مهتءاطأف دواد كب ىرغجو دمحم

 . اهئمانع_ةنيرشع ىلع ىراخت نع ترقلاب اولزنو دنج نع كلذ دعب اولحر

 ناتسكرتكلم ناخأر غب ىلإ !ؤجتلاف م عاقيإلا دارأو مهرارج ءاسأف اه ريمأ مهفاقت

 اه.تحيالا هنأ د وادو كيل رفط قفتا مهسفنأ ىلع مهص_> ديزاو هدالب ىف ارماقأو

 هدنع اهني عمجي نأ دهب ناخارغي ناكو مهب هركدع ركع نم ارذح ناغارشب دنع

 هيلإذفنأةءاخأ صلخيل هرئاشع قدواد راثف هرسأ ء كبل رفط لع ضرقف حجني ملف

 دنج ]ف رصلا ءرسآلا نم كبل خط صاخو ركسعلا كلذ مزهناف اركشع ناغرشب

 ننالسرأ لم مظعن اخ كليا كله ممهب ةئس ةيناماسلا ةلود تضرفن' امل

 ناغنالسرأس يح ىفةيئاماسلا داو# دح؟ نيكست ىلع ناكو .هنلا ءارو ام قوجاس

 لحفتسارامنتمأف قوجلس ننالسرأ عم قفت | ءاهيلع ىلوةساو ىراخبب قلو برهق

 . ىراخس !مقير ءامزيف كليا امهدصقو اهىمأ

 بره رهنا' ءار راب دالي ىلع ءالةسالل ىراة ىلإ رهنلا نيك-ةكس نيدو# ريع ال

 لمرلارهزافم ا اولخد مهناف هتعامجو قوجاسنب نالسرإ امأو ىراخ ءزم نيكس ىلع

 بتاكف ةليخلامهعم هلمعتسي نأ دارأو هلاه 1١ مهتوق نم ىأرف دوم نم اومتحاف

 هني و ءءاع ضيق نأ الإ دوت نم نك ملف هيلع هدروف هبغرو هلاهساو نالسرا

 ناسارخدالب ىف مهقرفو نرحيج رهن | وربعف هتريشع سعأ مث هتاكرح بهنو ةعلق ىف

 ناهيصأب ارقحلفهاكرخ لأ لهأ مهتم راسف مهيلع لاعلا روج نم اهب !ونثمطت ملف

 اهماوعنماولتةواهعماجاوقرحأو ؛بو ةنس ةعارم !ولخدو ناجيب رذأ ىلإ اهنمو

 ٠ ءالبلا مهب دتشاو اهلهأ ىلع رمآلا مظعف ةميظع ةلتقم

 نيدسفملاءال وه ىلع مهتلك تقفتاف نيفاتخم اوناكو ناجس رذأ دارك أ كلذ ىأر

 ىرلاىلإ تراسةفماطف نيف رفاوقرتفافكا:ه محل ماةمال مهنأ زغلا ىأر مهنم ارغصتناف

 شاتكوكو روصنم مهمدقمو ناذمه ىلإ تراس ةفئاطو اتوب مهمدقمو



 ةيمالسإلا مال 2 رات تارضاحع 415

 ءاسفلاا ري-واشحافابساهوممخو اهياع :ولوتسا منظف ىرلا ىلإ اويهذ نذلا ا أ

 بهذم لك سلا قرف:و .ءاجلا ىلإ مارحلا أل ىتح مايأ ةمخ كلذك و تبو

 ىرلا لهأ نر ا اوداكو هسفنب اجن نم ديعسلا ناكو برهمو

 ٠ ةنس هيون يت دب نم اضيأ اهوكلم مناف ناذمه ىلإ اوراس نذلا انأ .497

 مهياعاقن>و مهنءاظيغنادلبلا_ءاه ريذب هولعفي ملا ركشم ايهناه ويهتاهولخدالو
 روتيدلاىرقو نابذادسأ ىلإ ماي'رس تبرضو مرحلا اوذخأو الوأ مولتاق ثيح

 دالبلا كلت اوحابتساو

 ميهاربإ جرخو ةةجالسلا ترهظ ىنح بورختلاو داسفإلا اذه ىلع اولازب ملو

 دالب اوقرافو هيدي نيب نم اولفج هريسم اردلع الف ىرلا ىلإ كيل رغط وخأ لاش

 مييهارب] نآلو الوأ اهب اولعف أمل زل مايقلا منكم لف ناجيب رذأ نيدصاق ليجلا

 رايدىل] اوراسفةيعر كبل رفط هيخال « هلاوناك مهنآل هنرفاخم 'وتاكو ممءا_و لاثي

 نأ ىلإ اهامعأ اونبنو !وبرحأف ناورم نب ةلودلا رصت نب ناماس اهريمأو ركب

 اهريمأو لصوملا دصق ىلع اودع كاَذ ذ] . هلع ؛ ,ةرافيل الام ناياس مه لذ
 لصوو هويمنو دليلا أولخدق هوب راح امل مهنع مزهناف هيليقعلا هولا و ل

 بلطي لا اهف رهيدادغ: ناطاس ةلودل'لالج لسا ر كاذهو نسا ةنبدع لإ شاورق

 دارك 3!برع ءارمأ نمهريغر اا نب سيبد اضيأ ددنتساو ةدجنلا

 لاومآلا ب هنو م رخاكتهوكتفلا نم ةعيفشلا لامعالا لصوملا لهأب رغلا لمع

 زغلا جرف ريث-ك مهنم اولتقو ورغلاب اورا# لصوملا لهآ ىلع رمالا دتشاأ-1و
 هفيسلا اوعضوف نيقفتم اهيلإ اوداع مث هاوق اوءدج ىتح ةنيدملا جراغ اوركسعو

 نوبهني ونولتةيامويرشع ىنثاكلذ ىلع اوماقأ و !اوم آلا اوبن و ا ريثك ١و رس أ و اباهأىف

 كإ ناورم نب ةلودلا رصنو ةلودلا لالج بتك دالبلا كلت. مهماقم لاط ال

 ةكفلا كلت نم دالبلاب لح ام نوكشي كيل رفط

 اوئيمكةرغلا ربل اغلب و لصوماىل[ راسف تادجنلا هتءاج ىتح نسلاب شاورق قب

 هقأ رصن مك زغا الوأ رصالا ناكر جاجعلا _من ىلع ناتوقلا تعمتجاف برحل

 كلامو مهيف لتملا رثكو اوقرفتو فيسلا مذخأو ةميزه رش رغلا تمزبناف برعلا

 مثنيبدصت لإ شاورقمهعبتو مرش لصوملا لهأ هللا قكو مهتاكرخر مهللح بردلا



 عضءضتو تاهو ماوقنكلاو اداسةنوثيعياوراصو ركسب رايد اودصقف مهنع داع
 نالسرأ عم ناك نه اياقب وهو ةيقارعلا غلاب ةفئاطلا هذه خيراتلا ىمسيو مهىعأ

 . قوجاس نبأ

 انمدق كىراخ ىحاونب اوماقأ مهنإف قوجاسنب ,اهئاكيم دال أن م ناك نم امأ

 فسوب ىلإ سرأفمهب رفظلا ىف ةليملا لمعأت نيكن ىلع ىراخب ريمأ مهناكمب صخف
 نرذلا كارتالاعيج لع مدقتلا هيل] ضوفو ناسحإلا هانمو قوجاس نب ىموع نبا

 ىنبا ىلع هت ريشعب و هءنيعتسي نأ كلذب دارأو وغيب حنانيا ريمالاب هبقا و هتيالو ىف
 ةلحلا هذه ري ملف ضع مهطول برضل + مهتملك قزفي نأ ٠ دوادو كلل رغط هع

 هئارمأ نم ريمأ ديب هلتقو هيلع ضيق نأ الإ نيكت ىلع نم نكي ملف فسوي ىلع

 ناكف هشويج نيك: ىلع عمجو هرانب ذخألل امهمرق اعمل همع ىنا ىلع هلتق مظعف

 ةعقو ةقجالسلاب عق وأو ةيناث ةرم نيكت ىلع دشتحا مث هيخأو كبلرغطل رصنلا

 هاشمز راوخ مهياإ بتكسف ناس ار خوحن . ربنلا روبعملإ مهتأ+لأ ةديدش مهيلع تناك
 اوميخو هيلإ ارراسف هعم قاعتالل مهيعدتسي مزراوخ كلم شءاتنوتلا نب نوره

 مهسيكو مهبودغ نكلو هاشمزراوخ ىلإ اونأدطاو 405 ةنس مزراوخرهاوظب

 كلملا ىلإ اوبتك متاسن ةزافم ىلإ مزراوخ نع !.ءراسف اعمج مهنم لتقف نوراغ مو

 ىلعهلانوعاونوكينأ نونمضيو نامآلا هنم نوبلطي نيكستكسبس نب دوم نب دوعسم
 شيمي ةقجالسلا مةوأف اسن دنع مهتيقلف هشوي .. مهيلإ ريسو لعفي لف هيداعي نم

 بولق نم تنكمت ميتبيه نأ لعو مهتعاط هدر ىلع مدن كلذ هملب الو دوعسم

 مهلا ل؛) ةبآلا هذه كبل رغط هيلإ بتكف مدعوتيو مهددوتي مهيل] لس رأف هركسع
 نم لذتو ءاش: نم رعتو ءاشت نم كلما علت و ءاست نم كلما ىتؤت كلملا كلام

 نمبتكدوءسم لعباتكلا درو ايلف ) ريدق ءْئش لك ىلع كنإ ريخلا ك ديب ءانقت

 ف لمآ ىلإ اولحرإ 3 منرمأيو ةليجلا ديعاوم لا مدع ةينا#
 نونو لاق

 نادتزام دنع ةنيدم ناتسهادو » دوادإناتسهاد عطقأو داسفلاو رشلا نع ماهنيو

 عطقأو « ناتسربط دودح رخآ مزرارخو ناب رج نيب رهاط نب هللادبع اهانب

 .نبللا دبع اهانب ءمزراوخىليبام ةدلب ةوارفو » وغيبل ”وارف عطقأو كبل رغطل اسن

 .نونشي اوراصو ةلاسرلاب مهتقث مدعل دوعسم ل-سر. ةقجالسلا فختسا . رهاط
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 ضرع ودسفنا مهنع لغش دق دوءسمو مهامه دق دوءسم ركسعو دالبلا ىلع ةراذلا

 اوكرت اذإ مروقلا ءالؤه نإ هل اولاتو هؤارزو عمتجاف ةوجالملاو ناسارخ نع

 نم هوافةيأف ةنرغ ةنيدم ىلإ اهئم اوراس مث امي مس ناسارخ ىلع اولوتسا مهنأشو

 نسحأو ممم ىلع ىلوتسا دق دواد ناكو هدا ,ة ريكأ عع دردجلا مهل زو هتدقر

 ةبطخلا ف بقلو 49م ةمس بجر ىف ةعمج لوأ اهب هل بطخو اهلهأ ىف ةريدلا

 «علشإ لقد سصيبأب دنع دواد تجي تقتلاف ةيدوءسملا دونجلا تداج . كولما كاع

 ىلإ دواد مهعبتف هاره ىلإ ريس ىرخأراسرةميزه حبقأ مزهتاو ىدوعسملا ركسعلا

 تايصقاولخد وناسا رخاه دعب ةةجالسلا كلم ىلا ىه ةعقاولا هذه تناكو سوط

 مظما!ناطل كاب بقل و نايعش ى اهب هل بطخو روباسين كي رفط لخدُم داليلا

 . ىحاوتلا ىف باوتلا ارق فو

 لصو ىتح ةميظع شوج ةنزغ نم هسفنب ريسي نأ رطضاف دوعسم كلذ ملغ

 ناي رفلا قتلا الف ةقجالسلا هل دعتساو مو ةنس ناضمر لوأ ىف راس اهنمو خلب

 نأ درس نيظحا , ةقؤياللا مهحاتجاف دوعسم ركسع نم ذخأ دق بعتلا ناك

 ءاصحاإلا تمت لخ ديالام ركسعلا اذه نم ةقدالسلا معو سراف ةئأم هعمو مزوني

 . هسفن ىلع مرثآر هركسع لع دواد همسقف

 نكسو عم ةدس رخآ ةيناث اهكلف روب اسي ىلإ كبل_غط داع ةمقاولا كالت دعب

 ع#8 ةنس ىو خطب دواد كلم مث ىض وفلا نم ةدش ىف !وناك نأ دعب منأمطو ساثلا

 نب سوباق نب رهجونم نب ناو ونأ دب نم ناتسرطو ناجرج كبل رفط كلم

 مزراوخ كلم 40غ ةنس ىنو . ريك هثو

 ميهاربإ همالهوخأ اهيل هةبسدقناكو لبجلا دالي ىرلا ديري راس كلذ هل مت ام
 نم كلمام عيمج و اهأبإ هلسو هبأإ] راع همودقب عمم ابلف ىرلا ىلع ىلوّدساو لاني

 اهكلفني وزقىلإ راس مث تبرخ دق تناكو ىرلا ةراعب كبل رفط سأف لبجلا دالي

 . نادم اضنأ كلمو احاص

 ناسارخومزراوش وهو ةيمالسالا دالدلا ند ةريبك عامصأ كلم هل مل كاد

 راجيلاك ابأ كلملا كلذ مهأ ةيقارعلا دالملا ىلإ هدردج ممثالط تاصوو ىرلا دالبو

 فكل رغط ىلإ لسرأف ليسلا كلذ دص ىلع ةردق هسفن ىف دحي ملو قارعلا بحاص
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 فكلابهسمأي لاني مهارب]هيخأ ىلإ كبل رفط بتكو احاطصارديلإ هباجأف حاصلا
 جدتي و راجيلاك ىلأ ةنباب كبلرغط جوزغي نأ ىلعلاجلا رقتساو هديبام ءارو امع
 عيبرف اذهمتو كيلر غط ىخأ دواد كلملا ةنباب راجيلاك ىنأنب روصنموبأ ريمآلا
 ةلودلا رصتام هلبطخ ركيرايدب كيلر غطأ بطخ 441 ةنسؤو ةنسل ءالا

 لسرأو ناجيب رذأ هتعاطأ مث ناوصأ ىلعىلوتسا ؛4ب ةنس فواهحاص ن'ورم نبا
 مهتئاهرذخأو معشأب مدالب قب أف ةبطخلاو ةعاطلادل نولذبي ءاسالا مام نمهيل ]

 قرثأو اهو>امبرخأو اهرصغل مورللىهو درجزالم دصق و ةينيهرأ ىلإ راس م“
 أملو ( مورضرا ) مورلا نزرا ىلإ هذه هتوزغىف غملو ةميظع اراثآ مورلا دالب

 . ؟4/ ةئس ىلإ اهم ماقأف ىرلا ىلإ هجوت مث ناجيب رذأ ىلإ داع ءاتنثلا هيلع مج

 تلازومهتلك تقرفتدةهيوبلآ نإفدادغب ىفةّئيس لاوحالا تناك تقولا اذهىف
 نءالو ”ئراط ودع نمال دادغب اوظفح نأ منكم نكي ملف مهتييه بولقلا نم

 لاخلا دازار . لالا هذه نم ريغرام لوقل روهجما !ودعأت اهص وصلو !مرايع

 ىر مالغ وهو ىريماسيلاب فورعملا نالسرأ ثراحلا ىبأ نعأ نم ناك ام أداسق

 ةفماحلا بتاكو سايعلا ىنب نع ةفالخلا ليزي نأ دارأ هنإد ةلودلا ءامب كيلا.« نم

 ةفيلخلاو دادتب رياثم ىلع همساب بطخو هتعاط ىف لخديا ريصمب ىولعلا رصتتسملا

 هذه تناكو اةيغتسم ادجنةسم كيلر ةطناطاسلا ىلإ بتكف . كلذ ملح هدنع ىسايحلا

 ةلازإو رص. , ماشلاىلإ ريسملاو م قيرط حالصإو يبحلا لبر هنأ هظأف هتينمأ

 ممأو ه ريغ ناولحو نيسيم رقو رونيدلاب هباكأ بت !محاص ىولعلا رصنتسملا

 لصو . سانا داضعأ تفو دادغب فاجرإلا ,ظمف تافولعااو تاوفالا دادعإب

 داون ورغم! ننال قدعأف قاسمارخ قرط ىهاصأ رش اوناول> ىلإك ل رغط

 نيبدا دغبلا كارتالا ىلإ و ةعاط”و ةيدويعلاراهظ] ىفغلادي ةفياذ ا ىلإ كيل رفطلسرأو
 كيلرغم ةيتاكم ىلعءارمالاو .اسؤرل'نم دادغس نم قفتاقناسحالاو لوجلا مث دعل

 مماوحي كيارغطل ةيطخلا, ءاطخلا ىلإ ةفياألا مدقت العفو ةيطخلاو :عاطلا هل نولذبي

 نبريشعلاو سما21ىف ملا ةطاهاخدد 4م ةنس مر مم ةعحلا موبىقهل بطقتد ادغب

 مهتارد تضقنا كلذبو محرلا كلدأ وهو هبوب ىتب نيط الس رخآ ىلع ضرفو هنم

 . هقج السلا هل د ىه . ةيتعلا ةديدجلا ةلردلا هذه هءارو ءو قارعلاب تدجوو

 (ا؟07



 ةيمالسإلا ممآلا » رات تارضاحم 414

 : توب سمخ ىلإ تمسقتا دقونولسملا هك-امام لج ىلع تلوتسا ةريشعلاهذه
 قارعلاولابجلاوىرلاو ناسا رخكلامت تناك ىلا ىهو ىمظعلاةةجاللا : لوآلا

 . زاوهالاو سرافو ةريزجلاو

 نامرك ةقجالس قاشلا

 قارعلا هنقج الس ثلاثلا

 ايروس هقجالس عب أرلا

 مورلاةقجالس ١ سماخلا
 كب زي رغط بلاطوبأ نيدلا نكر اهسسأوىتلا ةلودلاىهف ىربكلا ةقجاللاامأ

 اهتيثادهوم ١1( ها ةنسىل] م( )٠١9 عمو ةئس نم ةنسم وع اهتايحو

 100 - 4 نم : كب ليرغط بلاطوبأ نيدلا نكر (1)
 45:60 - ع6م نالسرأ بلأ عاش وبأ نيدلأ دّضع )2(

 عكمىلو - 6 هأشك-طم حتتفلا وبأ ندلا دضع )0

 ؛ملا - عله دوه نيدلا رصان (؛4)

 454 - ع4 قورايكرب رفظملا وبأ نيدلا نكر (ه)
 ١4مل - 41م نقاثلا ءاشكمام نيدلا نكر )00

 هر)اإ - عدهم دمج عا وبأ ئدلا ثايغ 49|

 ممل - هزأ رجنس ثراخلا وأ نيدلا زعم )0(

 3 مزراوخ تاهايش ىديأ لع مهلود تضقنأ دقو

 لن ليئاكمم نب دواد نب كب ترواق ةراشع نم اوناكف نامرك ةئجالسامأو

 كإم(41١٠) 4مو» نم ةنس 16. مهك-ام ةدمو نالسرأ بلأوخأ وهو قوجلس

 . اهكولمتت اذهو ( ١ ١م4) همس

 عمو د مع كب توراق نالسرأ ارق نيدلا دامع ()

 1719 - 5 ءاشنامرك (0)

 471 - نيسح (©)

 هالال - 5 هأشناطاس نيدلا نكر )5(

 44.0 - ؟ا// هاثناروت (ه)



 فلا ةيسايعلا ةلودلا

 و14 - 4 ءاشارأ (3)
 هم د ع4 ءاشنالسرأ (0)

 همز - ممم لوآلا دمحم نيدلا ثيغع (8)
 مهب - همذ ءاشمارب هاش ليرخط نيدلا ىح

 ىلاثلا هاشنالسرأ

 هاش ناذرط

 قدس ب ندم ىناشلا دمت

 ناكرتلا زغلا | ىديأ ىلع مهتلود تضدنأ دقو

 نمىأ(١ ١ 19( هزأ ةئم مه:لود تأدتب ادق نأ دركو قارعلا ةهج الس امأو

 هق ةئس تيتأأو ةقدالساا كواع عباس دع عاجش ىنأ نيدلا ثايغ خاف دبع

 اهكولمتب؛ اذهو مزراو> .تاهاش ىدي أع تض رق: أوةئس الو ترقق ) 154)

 همبلو د ه١) دوم نيدلا ثيفم )0(

 همك لس هاله دواد نيدلا ثايغ (0)

 هعالا هلك لوألا ليرغط 9)]

 ةهئالب مزال دوعسم نبالا ثايغ (:)

 ه44 - م41 هاثك-ام نيذلا نيعم (ه)

 مهه4 - ه4 د 63

 مم5- 65 هاشناملس 6

 هريس - ه0 هاشنالسرأ ( 0

 هو. اد ماع ىناشلا ليرغط ©

 ليئاكيم نبدواد نب نالسرأب لأ نب شتت تدب نم اوناكف ايروس ةقجالس امأو

 نيدلا نكر دهع لوأ ف ىأ( ٠ ءة.) ؟مال ةنس مهتلودتأدتبا دقو قوجاس نبأ

 تناكف )/١١١1( هز ةنس تهتنأو ىحظعلا ةةجالسلا كولم سما قو رايكرب

 اهكولم تبنث اذهو ةيقترآلاو ةررونلا نيتلودلا ىديأ لع تهتتاو ةنس م. | متايح

 444 - 47 نالسرأ بلا نب شنت )١(

 444 - 424 شنت نب ناوضر (؟)
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 هءال - 5848 قشمد ىف شقت نب قاف 69

 هءرإ ل 6و7 ناوضر نا صرخأ نالكتسرأ بأ ١)

 هلإ - هلم ناوضر نب ها ثناطلس )6(

 ليئارسإنب شلطق تدب نم اوناكف ارصقأوةينوق كول« مورلا ةقجالسلا امأو

 نيدلا لالج دهع ىف ( ١ .وبإل ) عاب. ةنس مهتل رد تأدتا دقو قرجاس نأ

 (18.. ) .7.٠ ةنس تهتناو ىمظعلا ةقجالسلا كوله ثل'# هاشكسام متفلا ىأ

 لع مهتلود تهتنا دقو ةايح ةقجالسلا لود لوطا ىوف ةلم اع اهتامح دف

 .اهكول. ته اذهو لروذغملاو نييناهعلا كارثآلا ىدبأ

 كله ل 4 شلطق نب ناملس )١(

 نه... علو ناهلس نب دواد نالسرأ جملك )0(

 ةن م نالسرأ جبان نب هامكجام (م)

 «هإ) - ه6 ناليسرأ جيملق نإ دردسم )ع

 هرهع - همأ هامك-ام نب نالسرأ جيلق نيدلا رع (ه)

 هر - 5 نالسرا جييلف ها هاشكام نيدلأ بطق 69

3 9 5 1 7 
 مهقامث - هال نال 0 جاف ل وسخ نيدلا ثانغ 090

 ة.. - ةوا/ نالِيرأ جيلق نب ناماس نيدلا نكر (4)

 00000 ناملش نب نالسرأ جياق ()

 <ع.اب د ع.  ايناث نالترأ جرا نا ورسخيك نيدلا ثادغ

 ةل5ؤ - 50ا/ ءانكلم نب سراةك نبدارع 09

 70 ءاشك-ام نب ذابقيك نيدلا ءالع (11)

 ةيسد دعو ذايقرك نب مرسخيك نيدلا ثايغ (10)

 همهم - 54م ورسخيك نب سواك نيدلا رع (19)

 وو - هم ورسخيك نب نالس رأ جيياق نيدلا نكر (14)

 هلل - 5 نالمرأ باق نب و رسخيك نيدلا ثاغ (:6)

 دول - دما سواقيك نب دوعسم نيدلا ثايغ (17)

 ٠٠١ - ةكأ ذايقيك نيدلا ءالع (وب)



 دادغي لوخدل ةيسايعلا ةلودلا خيراتب توببلا هذه نم هخن رأت طيترب ناك ىذلاو

 نييسابعلا لع ناطلسلا مه ناكنيذلا قارعلا ةقجالسو ىمظعلا ةقجالسلا مهتزوح ىف

 . ةنس و وم ىأ وو. ةنس ىلإ 440

 : مهو ءافلخ ةءست ةيقرجللا ةلودلا دهع ىف سايعلا لآ نم فاختسا

 ردتقملا نيرداقلان ليا سمأب مئاقلا هللا دبع ؟5

 مكاقلا نع دمع نب هللاب ىدتقملا ذا ديع موب

 0007 ىدتتاان ظنا دعأ و
 رهظتسملا ني دشرتسملا لضفلا و

 دش رتسملا نب دشارلا روصتملا م.

 رهظتسملا ن قئقملا دمحم «و

 قتقملا ني دجنتسملا فاو م

 دجتتسملا نءىضتسملا نسحلا موس

 ءىضةساأ نب رصانلا دمحأ مو

 قوجاس!ا كلم أدتباوىبموءلارصعلاىهتنا هدهع قىذل اوه تلارمأب مئاقلا مهوأو

 ةفجالسلا كلم هرصعيف ىهتنا ىذلا وه هللا نيدلرصانلا مرخآو

 جورتةفياخلا نإ ىتحايظعاب رقت ةفيلخلا نم برقتو دادذب كيل رغط نأطاسأأ كلم

 هسفنبدقعلا ةفيا1لا لبغو كيل رغط ىخأ دراد تذب ةحيدخ اهعساو نوتاخ نالسرأ

 نيبةرهاصمافةتملو. ةفالخلا راد ىلإ اهترضحأو اهتلستو ةفيلخلا ةدلاو تيهذو

 تيبلا نماضيأوهجو زقينأ ىلإ عاطت كبل رفط ناطلسلا نإ لب دملا ؛ذه دنع نيتيبلا

 ةفيلخلا بع زئاف ةقيلالا تن بطخم 4 م# ةئس لسرأف ةداعلا هب رت مل رعأ وهو ىمايعلا

 نإف ةياجإلا نم ىقعتسي نأ هرمأ الوسر ناطلسلا ىلإ لسرأو بلطلا اذه نم

 اهلاعأو طساو مسيو راثيد م. .. . .. ناطلسلا لمحي نأ ىلع رمآلا مت الإو ىنعأ

 نأ نسححال كيلرْتط ريزو ىردنكلا كلملا ديمع هل لاق لوسرلا لصو اهلف

 دالبلاو لاومآلا باطب اضيأ هتبلاطم زوحيالو عرضتو لأس دقو ناطلسلا دري

 ريزولا ىف ريزولا ىلإ رهآلا لوسرلا ضوفف هتم بلطام فاعحضأ لعفي وهف

 تمس هتيم نأ مهفرعو سانلا عمجو هب رسق ناطاسلا علاطو ةياجإلا ىلع رمآلا
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 كولملا ن» هاوس هلي ملام كلذ نم غلبو ةيوبناا ةهجلا كللد لاصتالا ىلإ هب

 ةفياخلا نم ىأردادغبريزولادرو اذف كلذ مامهنإل دادغب ىلإ ريسي نأ ريزولا رمأو

 ىلإ رضف كل اديمعىلإ رمآلا در ىتح هب نوقفري ةفيلخلاب نوطيحملا لزي لو اءانتما

 ةفياخلل لاقو ماك ةندوهشلاو ةاضقلاو باجحلاو ءارمآلا نم عمج هعمو ةفالخلا راد

 نكرماشنماش صاختنا ديعأ هب فرشام ركذب لوطتلا نين ولا يمأ انالوم لأسأ

 ىلإ ىضفي رهآلا داكر كلذ نم ةرفن ةفيلخلا رهظأو ةعاجلا هف رعيأ هيف بغر امن نيدلأ

 ىف دّقعلا ىرخ كلما ديمع هيف لكر دقعلا ىف نذأ رمآلا ةدش ةفيلخلا ءأرا1و داسف
 ةفيلخالة يفت رهاوج وة ريثكالاومأناطاسلا لح زير رهاظي عمو ةئس نابعش

 نونا ق'رعلاب ناك ام و ابوّمعي لعجو مهريغو ام دلاولو هةجوزلو دهعلا ىلولو

 دادغب ىلإ زاطاسلا رض كلذ ماو ةفيلخلا ةئبا ةديسلل تيفوت ىلا ناطاسلا ةجوز

 راد مة ديسلا بذطب كلم اديمععلسرأو كلذ نم هافعتساف هليقّسب نأ ةفلخلا دارأف

 سامر ,سىلع ثلج ءعومو ةةسرفص فصتنم ىف ةكللدملا راد ىلإ تاقزف ةفالخلا

 اههجو نع راخل'ف شكت مو اهمدخو ضرآلا لبقو اهيل] ناطاسلا لخدو بهذلاب

 مولكرضحع كلذك قبو اهريغو رهاوجلا نم اريدك ايش اه لمحو هل تءاقالو

 . رورسلا زم ريثك ةياع رهظو ءارمألا نم ريثمك ىلع عاخو فرصتيو مدخم

 دادغبب ميظعلا ثداحلا

 راجنس ةنيدم دنع تناكو عم ةنس ىهو دادغبب ةقجالسلا كح ىلت ىلإ ةئسلا ىف

 شب رقنيب ءىدسالا دب زءنب سيدةل ودلا روت هعمو ىريساسيلا نيد ةدب دش ةعقو

 شدتقو شي رةاهيف مزه كبل رثلط ناطلتلا مع نبأ شيما هعمو ليقملا ناردب نبا
 لباقي ملا رهش رثع ةثالمث دادغبب ماقأ نأ دعب ناطاسلا ىلإ ةعقاولا هذه ريخ لصوف

 ىفتناومهياع رصتناو ةريزجلاو ل صوم لاب برعلا لئاقو هش وجب اهتع راف ةفماخلا اهيف

 ميهاربإ همال يخأ ىلإ اهللسو ةيررجلاو ةيلصوملا داليلا ماج ىلع هئاليتساب رمآلا

 هيلإ ضوفو ةرم لوآل ةفيلخلا لباقو عو ةنس لئاوأ ىف دادغب ىلإ داع مث لاني

 عاخو ةيسابعلا ةفالخلا ماقم مارتح١ ىف كبلرغط غلاب دقو داليلا ةرادإ رمآ ةفيلخلا

 دلو مجعلاو برعلا كلم نيب هعمج ىلإ ةراشإ معو جو:و ماخ عبس ةفيلخلا هيلع



 و ةيسايعلا ةلودلا

 نيتعفد ةفياخلا دب لية برغملاو قرشا كالع ةفيلخلا هيطاخو بهذلا» لحم اقيس

 . انيدت لالجإلاو ميظعتلا كلذ نع لعفام لعف ءاكربت هئيع ىلع اهعضوو

 لاقي ولبجلا دالب وحن هجوتو لصوملا دالب لادي ميهاربإ كرت عه. ةنس ىفو

 ناذصىلإ ..ارو راسو ناطلسلا كلذ أف كلما ىف هوعمطأو هرو.:اك نييرصملا نإ

 كزيملو هنودممو هنودعاسل نوي رصألا ناكو هتوهب ىريساسبلا داع تقولا كلذ ىف

 اهيلع ىلرتساو 4م. ةنس ةدعقلا ىذ نماث ىف دادغب ىلإ لصو ىح دالبلا حاتحجي

 رص٠بحاصىولعلا رصتتساادعا روصتملا ءماج بطخر ابيمح دنج ا سيل هنآل

 لهأامأوبهذملا داحتالف ةءيشلا امأ هيلإ تلام دق ةءاعلا تناك- لمعلا ريخ نذأو
 . كارثالا مهب لعف اءلف ةنملا

 ناردب نن شيرقبرعلا سيئر مايذ ىف هرصق نم جرخ هنإو مكاقلا ةفياخلا امأ

 ماطعأف يب رعلا ماو مسد ؛هيأعهللأ لص هلوسر مامذو هللا مامذي هم مذةسا ليقعلا

 ةدربلا :داوسلاهيلعو هركسعم ىلإ هل حمل ةفياخلا | اطعُأت هتوسفأف# شلرق عزنو كلذ

 ىلجبا نب شي راهمهمعنب !ىلإ هملسمث هميخ ىف هلزنأو ءاوللا هسأر ىلعو فيسلا هديب و

 اهب كرتفةناع ةثيدح ىلإ هب راسو جدو» ىف هلم ةءورم هلو نيد هيف لجر وهو

 ٠ ًاراع ةنايخلا ىري ىذلا ةييرعلا مامذ ىف انئمطم انمآ

 ءاضيبلاةيولآلاهسأر ىلع تعفرو كلم ةريس د'دغبب راس هنإف ىريسابلا امأ

 كلئربانهىلع فةهو ةرصيلاو طساو كلذ دعب كلم مث رصم نم هيلإ تاسرأ ىلا

 . ىلع لآ مساب دالبلا

 هوءاجخل كب ترواقو ىنوقايو نالسرأ هيخأ دالوأب دجنتسا هنإف ناطاسلا امأ

 بلختف ىرلا نم برقلاب لاني مهاربإ هاخأ مب قاف اضعب اهضعب ولتي ركاسعلاب
 املو هو ةئس رخألا ىدامج عسات ىف هسوق رتوب قنفت هب رمأ مث هرسأو هيلع

 املوهتفالخىلإ هللا رءأب مئاقلا ةداعإ الإ مم هل سيلو قارعلا باطي داع كلذ هل مت

 هلو دناكودادغب نع لحرف هتمواقمب هل لبقال هنأ ىريساسلا كردأ دادغب براق

 ناكوئه ١ ة:سةدعقلاىذ سداس اهنم هجورخو ؛ه, ةنس ةدعفلا ىذ سداس اهءلإ

 نباب فورعملا دم نب دمحأ ركب ابأةئدلا لعأ مامإ قيرطلاب وهو لسرأ دق ناطاسلا

 كروفنب !لسرأ هنأ هربخو ةفياخلاب هلعفام ىلع هركشي ناردب نب شيرقىلإ كروغ
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 انعدوأ هل ]ومي ش راه. همع نبا ىلإ شي رق لسرأف هراض- ]و ةفيلخلا ةمدخي مايقلل

 نوم زاعممو اوداع دنف نآلاو انع ورذلا .الب فكنيل كتامأب ةقث كدنع ةفيخلا

 ةيريلا ىفاندنعةفياخلانأ اوملع اذإ مف ةيربلا ىلإ كلهأو تنأ لحراف كدصق ىلع

 ىفاحتسا دق ةفيلخل نإ لاق ءشر اهم كلذ ىأف ديرت ام مهذعوكحنو قارعلا اودصقي مل

 له كروفنا امعَقل .ةو قارعلا ىلإ ةفينلاب راسو اهنم صلختال قيئاوهمو دوهعب

 ىل] ناطاسلا جرقت ةدمقلا ىذ ؟6 ىف ناوروناا لإ اواصد ىتح اهم اوراسف اريكع
 حرماا رهظأو ةءاللاب هأنهو هيدي نيب ضراآلا ليقو هب مهتجاف ةفرلخلا ةمدخ

 نم ىرج امل ةيوقع هلتق هنأد معاربإ هيخأ نايصعي ه رخآت نم رذتعاو هتمالسب

 نينءؤملا ريمأ عم قبي م لاقو افي هدب ةفيلخلا هدلتو ةي- اسما! ةلودلا ىلع نهولا

 ءارمالاهأر ىتح هاكرذلاءادغ فشق نينمؤملا ريمأ هب كريت دقو هاوس هراد نم

 نم نيق. سل ةفياخلا لوخد ناكو دادغب ,زإ ًاعيمج اوراس مث اوفرصناو اومدخت

 ه٠اوعم1 ةنرم ةدععلا ىذ

 ناط.ااراس ماشلا تهسدج وثىذلا : ءساسبلا ةق> ال اشيج ناطاسلا ذفنأ مث

 ىلإ أ راو هولتقو هولتاقذ مهل فق وف قيرطلا ضعبب مئالطلا هتاباقف ممرثأ ْى

 هب تااقت ىليدلا ةلودلا ءاج كيلاع نم ايكرت اكول اذه ىياسبلا ناكو دادغب

 ةنيدم'لىلإب وسقم وهو ثراحلا| وبأ هتيذكو روهشملا ماقملا اده غلي ىتحرومالا

 . اهنم لوآلا هديسس ناك ء« سراقب

 غيب هل ناكو هكل» راد تاعج ىتلا ىرلا ىلإ داع هدرأام مت نأ دعبو

 انركذىتلاةفيلخلا ةئباب ىتييل دا-غي ىلإ داع عمم ةنس قو . ةتحشلا ىمست ظفاحم

 466 ةنس ناضمر م 0 تناك اهو ىرلا ىلإ داع مث اهب د ىضم أف

 نكمل ودوادنب نامل هيخأ نءاهدعب كلما ىف مقي نأ كلملا ديمع دارأ ىتوب الو

 . ناطاسلل سمآلا مو دارأام هل أمهتي مل

 قوجم  نيليئاكمم نب دواد نب دمع نالسرأ بلأ عاجت ىنأ ةلودلا دضع (,)

 ناعتسا . هدارم نود رقف ليئارسإ نب شملنق هيأ مع نبا كلملا ىف هضراع دقو

 امبو هب فيرعتلا ىنأيسو كلملا ماظن مظعلا هريزوب كلم ةرادإ ىف نالسر بلأ

 . هيدي ىلع ممعلا ريخلا نع ةكلمملا لان
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 هتدارإو ةيعرلاب ءرب ىلإ ةبيقنلا نوميم مزعلا بقان" ةمهلا ديعب نالسرأ بلأ ناك

 ىلع لد" هذهان راثأ . لوةيو نايذب ىسأن وكي نأيزعوأ ءانيب سأ اذإ ناكو مثريخ

 هدهعل وال ليقأدقؤةيمورلا داليلاد هلامعأ رهظأ تناكو . انتمعت روفوو انتمه ولع

 ناجيب رذأ ىلإ يسااذغأةةركلاةداعإ !عنوءزاعمورلانأ هغاب هنأ امس الو .نالسرأ

 ةزثكن وصال نمدوتجلا نمهعمو طالخغ كم ىلع ذخأ مورلا كلم نأ يح هنآل

 ركسع مدقم مههجوأ ّئ فق رف سراف فلأ نب رشعإ الإ 0 طالخ براق او

 مورلا ر كس ع قحالت مث 5م ةئس ةددعلا ىذ عبار ىف كلاذو مهم فصقختار طالخ

 ركسملاو كلذ لصح . امتماح تما ف درك زالعلع لدنو ارصاع طالخ ىلع لزنو

 هللادنعيستحأ اة لاق لب هدنج قحالت ناطلسلا رظتني ملو هريس ىف دجب ىناطاسلا

 ناك مدرك زالم ةيهاح هيف تم -ىذلا مولا ىف ناطاسأا ل هصو ناكو ةداهشلاب ىسفت

 لسرأف دركز المو طالخ نيب مورلاو ةدعقأأ ىذ ه سيخلا موي ىف هركسع لوزن

 انمزتعاالإ و ديرت' انممهتأة:دهلاؤفبغ 0 هل لوقي مورلا كلم ىلإ ناطاسلا

 لوسرلل لاقةروتخ ءةلاسرلا ؛ +ءذه ررودص نأ م ورلا كله ن ءظف ءاندمتعا هللا لعو

 ةيحاهدازو ةيمالسإلا سرفنا/ بهأ اء كاذ 0 قرار اذه نع ببجأ فود

 لئاقت 'ان] اطل سالو ىلا ىرأ 3 لكلا د2 2. دمحم رمت وبأ ناطاسلا مام] لاقو

 كأل ن وعد سان'"و لأو زلا دعي ةعملا موب مهملاق 2© راهظإب دعو ىذلأ هللأ نيد نع

 هباضأ أيد هناطاسلا انهت لودت سمشلا تداكر ةعملا موب او>يصأ املف . رباذملا ىلع

 هطقت ّق اهمانأ ةق ارث لك قرف عب دأ مههسلا هنآل بقا 0 مهب ىلع لدتة هيب ركع ةئبعل

 ةيلاعلا هموم برحلا راق لعشأ م ب ودعلا د ءاآرو موزألا ديع نوكتل اهدربتال

 ةيقوجالادوتجلاءمتنخأ ذئايحر مهاروزم نيكل راص ىد هيلإ مورلا رجتساو

 بعرلاورعءذلا مهنه ذخأ نأ لد !وهزرلا نأ مورأ“ مع اف مهفلخ نهو مه.امأ نم

 تاقينجنم مهع١ولاقثآلا لحل ةلع فال 1 ةثالث مورلا عم ناكو اولاق ء مهكلم رسأو

 ةلحي ةثام هلمحو لجر اتئامو فلأ هيف دمبو مهسأ ةينامت هل قينجتم مهن ةريثك

 مورلا نمىرساآلاددعرتكو راطنق - ىطالخلا ريمكلا لطرلاب  هنزو ارجح ى 7
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 5 رايد عاردأ ةئالثو راثيد نس دست ةذرخ

 ةمئات أه دع: مورمل مت م ىلا ةعقاولا هذه دعب ارفاظ اديوم ناطاسلا داعو

 . ةينيمرأ ىحاوت ىف

 متدقودادغبب ةيماظنلا سرادملا لوأ هدهع ىف سسأ كلملا ماظن ناف اضدأ للمال لب

 خيشأا وهو أه ربعي و لب قارعلاب ةيعفاشلا خيش امو سردو 56م ةدس اه ان

 قوتسم دوصتءن دمحم دعس وبأ كلما فرش كلذ ىأر الو ىزاريشلا قاعإ وأ

 ةسردمو ادهم قاطا' باس .» هرجحر ةفدنح ىبأ حج يرذ ىلع ىف دادعس ةك-امملا

 . ةبقلا كلت ىلع بتكو هباحال

 دحلل' ىف بيغملااذه هعمش اتتشم ناك لعلا اذه رتملأ

 دعس لاديمعلا ل ضفاه رئاف  ةتيم ضرألا هذه تناككلذك

 نكلو لويد رهمرب هو كربلا دالي ادصاق نالسرأ لأ هجج وت 1536 هلم قر

 ىف طق تنك ام توملا نم برقي وهو لاق هنأ هنع كح . هتقيسف هتفاس ةئيشملا

 هذه قامأو رصخلا هم تمءاطو نبأ ىلع تاكرت الإ هتدرأ ودع الو هلدصق هجو

 ىعراصمب ردق هل نم نبأ تاقذ ىركسع تيأرف لاع لت نم تفرشأ ىنإف ةبونلا

 تناكو هللا دارأ ام ناكف . نيصلا دالب ىلإ ركسعلا اذ لصأ ىنإو ىتضراعمو

 . و56 ةنس لوألا عبر < ىف هتافو

 هاشكلم ستفلا وبأ ةلردلا لالج ناطاسلا هدهع ىلو هدعب ةنطاسلا ىلو

 ماقفو جب ةنسنايعش ردع كلاث هللا سأب مالا ةفيلخلا قوت همك لئاوالو

 هدم وح هدهع ىلو هع مالا



 7 ةيابعلا ةلودلا

 هللا سمأب ىدتقملا مب

 هباقعأن مما قلل نكي 0 ةريخذلا نب هللادبع مساقلا وبأ

 ضارقناب سانلا نقيأو هريغ هل نكسي ملرهيبأ مانأ ىفوت ةريخذلا نإف هاوس ركذ

 اوداللا لالتخا أ وكسشا لو ,هريغ ىلإ ىرداقلا ولا نم ةفالخلا ضا. ةنارهلست

 ىرجب نور جي ودل !! ىف ةءاعلا نرطل' 2 ريدا تيبلأ ادع نم 9 مالا كعب

 نأ هللا ردقف ةم ءىهالو لويق هل نكد ل مدح أ ةيالخ ىلإ سانأا رطضا ولف ةقرسلا

 لماحا نأ رهظ ىفوت الف ا لب ناكد نأ وجرأ اهمسا ةيئمرأ ةيراج هل تناك ةريخذلا

 دهعلا,دج هالو ىذلاهلل'ديع وه دلولا كلذو رهشأ ةتسب اهدسس توم دعب تدلوو

 موب اخ قوت نأ ىلإ ةفيلخ رمتساو هدج ةاقو دعب ب مبوب دقو محلا غلب أ1هدعب

 ريغ رهشأ ةينامنو ةد هاوعح هتفالخ تناكف 5( ) 44ه ةئس مرع سماخ تيسبلا

 لاوحالا نما ريثك ماصأ ةمحلا مظع سفنااىرق ناك سايعلا نةريخ نم وه. نيموب

 رريطلل ىلاجا ربآلاو ىدارلا عق رواهذم تادسفملا و تاينغملا نب سأف دادغبب ةيبدآلا

 اولم نأ نيحالملا عنمو ساناا مرح ىلع خالطالا لجال امي بعللا نم مثمو

 ةدع دادغن ىف ترمعف تايدامأا زم | ريثك ساصأ ك كلذلو نيعمتج ءاسفلاو لاجرلا

 رابآ رفح امابرأ مزلأو ةلجد ىلإ 0 ءام ءارجإ نم عئمو هتفالخ ىف لاح

 همايأتناكو كانه هلسفيف ىمجتا ىلإ ربعي ملاخا كمسلا لسغي نم نأ ىمأو هامسلل

 ناطلاس ناكو هلبق نم ناك ام رثكأ ةئالخلا تمظعو قزرلا ةعس' و ريا ذ ريثك

 ٠ نالسرأ بلأ هنأ دعب همايق ان ركذ ىذلا ءافكلم هدهع ىف ةقجالسلا

 رييدتلاو ىأرلا بئاص اع دّةءاع' هش فاصأإ]و لضفاذالداعأن اظلم هاشكدنم نو

 الإ ملقإ ىلإ هجوتي مل ةبيقلا نومي٠ ناكو اهدّع ةطساو ةقجالسلا ةل_د ىف همايأ

 ىلع ران,دفلأ ررقو ةيفيطئطسق دح ىلإ خاب ةيكاطنأو ماشلا ىلإ هجوت املوهحتف

 أريتم نيسمخ مورلا نه اهحتف ىلا ىدحاوتلا ف عضوو هتنازخ ىلإ لمحت !اهكولم

 رفظف دنق رعم دصق و ىرلا ىلإ داع م نيرهش ىلع لمعلا كلذ نمز دزي ملو ايمالسإ

 0 رب رس عض وه ىلإ هباكر ىف راسو هفّدك ىلع ناطاسلا ةيشاغ لمخ هرسأوا مناخ

 عضخو اهعضخ ا فدنكن وأ لإ ةي ةينكلا ةئسلا قهجوتو . كلم ىلإ هداعأو هيلع نم مث
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 ةداعس ترستاع] اهلك ةداعسلا هذهو برغملاو ىقرشم لاب ءاسؤرلاو كولملا عيمج هل

 قح]نيىلعنب نسحلا ىلع ىنأ كلملا ماظن نيدلا مارق كرزب هجاوخ ريبكللا ريزولا

 هساجملعلل ابحعناكو داوجألا ءاملعلا نم ًادودعم ناكو ىسوطلا نينمؤملا ريمأ ضر
 سرادملا ءانيب سمأحالصااو ريدا لهأو نيذسملا ةمئتأو ءاهقغلاو ءارقلاب رومعم امئاد

 عمجو ةءيظعلا تايارجلا اهل ىرجأو دالبلاو راصءالا رئاس ىف ةيماظنلاب ةفورعملا

 نأشلا اذهل هأن م تسل ىلإ لوق ناك.امه غو نأ ارخو دادغبس داليلاب ثيدحلا

 مس و هيلع هللاىلص هللا ل وسر ثيدح ةلفن راطق ىلع ىسفن لعجأ نأ بحأ ىنكلو

 لبق ءىثب أدبيال غرف اذاف هينجتو هيف وهم لك نع كسمأ نذوملا عمس اذإ ناكو

 ةيرعشالا نمل لازأىدلا هوبئارضلار سوكمملا نءاريثك هتمز ىف طقسأو ةالصلا

 نعا مدقتلا مل رغطناطاسلل سدح دق ىردنكلا كلملا ديمع ءفاس ناكو رياذملا نم

 ن٠ ريثك ق راف ادهأف عيملا .نعلو ةيرعشالا مهلإ فاضأف كلذي هرمأف ةضفارلا
 كلما ماظن ل واملف امه ريعو ىريشقلا مساقلا ىلاو نيمرحلا مامإ لثم ممدالب ةءاآلا

 . مهناط هأ ىلإ ءادلعلا داعأو هعيمج كلذ لا زأ

 م هلا وأو نيم رخل !مامإهءلع لخداذإناك كلها ماظت نأ رابخألا فيرظ نمو

 موقي ىذمراقلا !ءوبأ هيلع اخو اذإو وه اك هدتسم ىف ساحيو امل موقي ىريشعلا

 [هلاثمأو نيذه ن]لامتف كلذ ى هل ليقف هيدي نيب وه سلحيو هاكم ىف هساجبو هيلإ

 ابجي مهمالك ىندي زيف ىف سيل امم نوني اذكو اذك تنأ ىل نولوقي ىلع اولغد اذإ
 كلذل ىسفن رسكستف ملظلا نم هيفانأ امو ىسفن بويع ىل ركذي خييشاا اذهو اهيتو

 ءانمالا اهيلعبتري اصلا وفات وآلاف رظني ناكو . هيف انأ ام ريثك نع عجرأو

 ةجح هناتسع نمو قوجا» لآ نيج ىف ةرغ ناكف ة+' ىلعو اهرمأ ىف ددشيو

 اهاوسام ىلع تلاتخا وسوطا هرب تنادزا باطلا ىفهنيرق وهف ىلأزغلا مامإلا مالسإلا

 لضف ىضرلاوبأ ةلودلا لاك امهودل دل ندب وء نيني _ةب اديؤم ناكو سراف دال. نم

 روصنمنب دمحم دعسوبأك لا !ف رشوءارغطلاو ءاشنالا ناويد بحاص دمحم ى هللا

 ءاهدلاو ريب دتاار ىأرلابح اصامهالكو ءافيقسالاو مامزلا ناوبد بحاص دم نأ

 نودسفملا كرتي ل ةكرحلا ةداعسو ةييقنلا نيو ةياهكلا نم هنه رهظام عمودوجلاو

 ميدآلا كلذ لغن ىتح مهتاب.اعس ىف اولازام لب احب هناطاس نيبو هنيب ةدوملا مدأ



 1. ةيسابعلا ةلودلا

 راتخاو ةلاسرب هتصاخ دحأهيلإ ذفن أفهتدم ةلاطت -اوريزولا ةدم لوط ناطلسلا لهو

 كام ىلع تيلوتسا كن]ةلاسرلا نومضم ناكو « هيهوغيان ريزولا ىلع ىصحأتيع

 نيبنم ةرازولا ةاود عفرب سآ نآديرتا كراهعأو كدالوأ ىلع كلا تمسقو
 ناطاسللاولوق - ةلاسرلاكل:نع هءاوج ناكمف ؟ كتلاطتسا نمساذلا صاخأو كيد

 كلذ نم دتشاف بلس اهتيلس ىمو « عفر اهتعفر ىتف ء كجاتب ةنرتقم ىقتاود نإ

 هلتةؤ كلا ا ماظن ىلع ىدتعا ةحالملادحأ نأ كلذدعب ناكو ناطالا ظغ باوجلا

 عمله ةنس كلذو

 اههمتودو اموي مس الإ هدعب شعن مل ناطاسلا نأ تانداصنا بئارغ نمو

 فيس محا اوكحو نكذلا هناشوز سا تعقوو قوجلاسلا تينا ةداعس تبنا

 ىلإ نيصلأ دودح نم هل بطن مظع اعاسلا كملم عستا نأ دعب هاشكسلع تام

 كواع هيإ] تامحو نملادالب رخآ ىنإ لامشلاف مالسإلاد الب ىصاقأ نءو ماشلارخآ

 لدعو لماش نوكسوماع نمأ ىلع هءابأ تضقنار .٠ بلطم هتف. مو ةيزجلا مورلا

 طبارملاو رطانقلاو قرطلا رمعر دالرلا عج نم نؤالاو سركملا طقسأ درطم

 قرطب عناصملا لمعو دا. عماجلا ريعو باردلا راجالا رقحو زوافملا ى ىلا

 ناهص 5 دليلا ىبو كم

 . دو# و رجنسو دمت و قورايكرب شو نين ةعب رأ ءافكنام ناطاسلل ناكو

 اهدل ء نيعي نأ ىدتقملا ةفياخلا نم تبطف نوتاخ ناكرت ةمأو الفا دوم تاكو

 هاخأ اودعاس كلا ءاظن دونج نأالإ اهطرتش طو رشؤع كلذىلإ . اج'ةةنطاسلل

 ىلإ هديل لسرأو اردارأ ام مث ناطاسلا وه نوكي نأ ىنع قورايكرب كالا

 ؟4 م4 ةئس مرحم © ىف هتافو تناكو هيدب نيب ديلقتلاو ةقراخلا تاف هعق رمل ةفيلخلا

 ىدتقأ اًوامو

 ديلقت هيلإ] مدق نأ دعب ةأْك هلي ىدتقملا قوت عريب ةنس مرحلا فصتنم ىف

 . هضعملو هيفام لعو هأرقن قور ايكرب ناطمللا
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 هللاب رهظتسملاب

 نأىلإ ةقيلخ رمتساوهللاب رهظتسملا دحأ سايعلاوبأ هدلو هدعب ةفالخلاب عيوب

 اموير) ورهشإةثالثو ةئسب ع هيفالخ تناك هو ب ةنس رخالاعيبر ١١ ىقو

 مانأ ةّسو رهشأ ةتسو ةنس 4١ يفوت ني> هنس تداكو

 هدهع ىف ةيءالسسإلا كلاملا لاح

 نيفشاتنبف سوي مرمأب ماقلاو ني كملا ةل .دىصقاألاب_ةملاوسلدنالاب ناكو

 هارب ةئس ىلإ ىلع هنبا دعب نع م ب 4م. ةنسىلإ

 ممن نب ىحي مث ه.1 ةنس ىلإ سيداب نب زءملا نب مت ىريز لآ نم ةيقيرفأبو
 هزه اةسىل] ىي نب ىلع مك لح ةنس لإ

 عوم ةنس ىلإ دعم رصنتسملا ندمحأ مساقلا وبأ ىلمتسملا نييمطافلا نم رصمعبو

 م84 ةئس ىلإ ىلعتسملا نب روصنملا ىلع هللا ماكحأب ناار

 شيج نب كتاف مث عومي ةئس حاحجن نب شيج ريمالا ةيحاجنلا ةلردلا نم ديبزبو

 هزاب ةنس ىلإ كتاف نروصنم مش ه.سم ةنع ىلإ

 ه.؟ ةنسىلإ عو9 ةئسنم ىنادمطلا مئاق نماح ريهآلا رهظ ةرهمو ءاعنصبو
 طيبق نب ماشهمث ه١ ١ ةنس ىلإ متاح ننعم مث ه. ةنس ىلإ متاح نب هفادبع مث

 صاح و مكاحو

 ناك . ةقجالسلا ةلودب موكحم رهف ايسمآ ىف ةيمالسإلا نادليلانم كلذ ادعامو

 عاتط مالا بحي قالخالا رك باجلا نيل سايعلا ىنب رايخ نم هللاب رهظتملا
 ةمركسم دربال ىعاساا روكشم تائوئملاو ربلا لامعأ ىلإ عراسيو ريخلا لءفيو

 ىلإ تفالم الو عاس ةراعس ىلإ مص ريغ هيلوب نم ق ونولا ريثك ناكو هنم باطن

 هنايأ تناكو ضارغالا باكأ لاوقأب مزع لالحناو نولت هنم فرعي ملو هلرق

 بئانوأ ناطلس ضرع اذاو هرسو هب حرف كلذ هغلب اذإ ناكو هتيعرل رورس مايأ

 تاعبقوتلا ديج طخلا نسحناكو هنع رجزلاو كلذراك دإ ىف غلاب دحأ ىذأ ىلإ هل

 هلرق كلذ نف قيقر رمش هلو دحأ اف هيراقي ال



 3فل ةيسسابعلا ةلودلا

 ادي عادولا مسر ىلإ تددم ا ادمجام بلقلا ىف ىوهلا رح باذأ

 اددق ىوذلا ىوهم ىف قئارطىرأ دقو رابطصالا جبن كلست فيكو

 آدعوامب ىرهد ىفو دقزم دعب نم ءهيتفغش دق رد, دعولا فاخأدق

 اا سباع لق هن دور ندر داق نخل يع دقن تنك نإ
 ناطاسلا اهفوأقوجاس لآ نم ناكلمههللاب رهظتسملاةفالخ ققارعلا كامىلوت

 نيسحلا هللاديءابأ كاملازرع رؤوتسا هدهعلوالو هاشكملهنب قورايكري رفظملاوأ

 بصتمهيل] محرلا دبع هرخأ ناكو هيبأ ةياعك نم ءىث هيف نكي ملو كلا ماظن نبا

 ةيساوسأعيمج اوناكو ىهقلا ىلع ىأن ىلعذاتسآلا ءافيتسالا ناويد ىلوتو ءارغطلا

 حاصي امع لوغشم ناطاسلاو يلمملا ةما سو لادتعالا ةداج نع بوك-تلا َْق

 دادقب ىلإ عيج ا بهذ دق رهءارش ىف كلمهنم ريزولاو نايبصلا ةرشعو بعللاب كلم

 شقت ناطاسلا رعاث رحب كلذ تاكو . اهيناوغو !مناغع نيهال اءف ماقملا اوراتخاو

 ىلوتساو هدو:<ماقف هسفنل ةئطاسلا اهلاط نر كي نأ قش دي اص نالسرأ بلأنا

 ىأر امل قدشءدىل] داعم هل ادبم“ ناجيبرذأو ركس_ا.دو لصوملاو ةريزجلا دالب ىلع

 نكللو قورايكرل ىمآلا مظتناو قورايكرب ة-عاسم ىلإ ني) يم هئارمأ نم !ريثك

 ىلا هدونحي عراب ةئس داعف هتدع ساللل شتت دعأام رادقم الإ لطي مل كلذ سمأ

 لسرأ مث ناذصو ناجيبذأو ركب رايدو ةريزجاو بلح ىلع ىلوتساو اهدعأ

 شنت نأ, ربخلا مهيلإ لصو نأدعب هيلط بيجأف هل ةيطخلا ياطي دادغبب ةفيلخلا ىلإ

 هئءش قورأ 5 , لوح كلذ ىلع مالا لزب موا تناك ةعقوف قورايكرب مزه

 ىلع ةيزهلا تناكفىرلا نم بيرق مضوع ىف همعب قتلاو هدونجرمأ نه ماصأو
 دعب قورايكريل ىمآلا ماقتساو عمي ةنس كلذو لتق ىتح تبثه وهامأو شنت دنج

 كاملا م ظننب هللاديع ركب ىنأ كلملا ديو« ريزولا ءارآب هحاجن ناكو لحم ضيداك نأ
 ناكو هم ىنك أ كلملا مظن دالوأ ىف نكي ملو كلل زع هيخأ دعب هرزوتسا ىذلا
 نميوكنكريب اذه لك هل ىلاق متفلاب ناطلسلا أه املو رثنلار مظنلا ةغالب ىف ًاديحو

 الخادت ةلخادتم تناك ناطاسلا مأنإف لطتملنيآلا ريزو|ثاذ ةدمنأ الإ كتبيقن

 .كاملا رخ هوخأ كلذ ىأر امو ريزولا ىلع اماق ريغتف اهنبا ةلود ةسامس ىف اريثك

 هوخألزعو اهيلإ بيجأف ةرازولا ىف ةايزج الاومأ لذيو لسر أر فظملا حتملاوب أ
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 ناك ىذلا هامكام نب دمح ىلإ هجوتو « هلاقتعا نم صاخ ىت> لاتحاف لقتعاو

 ملس مث هتامهم ىف هراشتساو هافطص'و دم هلةف ةزنج ةتيدم هرتعو نا رأ ىلعاكلم

 ىتحيلكلام ىلع ءاليتسالاو ق٠ ءرايكري هخأ دصق لمحل برق لزب مل و هيرازو هيلإ

 كلملا راد لصو ىّيح ةريس ةمذرش ىف نارأ نم راسن هاوه نم نام هنم كرح

 هيلإ اولاف ركاسملا هيلإ لاهتساو اهكساف هيلع صعتت لف ناهفصا

 ريطتسم رش ةماف ق :رامكرب هيخأ هجو ىف همأيقو ةنطاسلل دمع ةيلاطم تناك

 تاظ دقف ًاعيج مالسإلا ىلع لب هلك .جاسلا تيبلا ىلع لب نيوخآلا نذه ىلع

 اهعقودشأام نيد سمخ ورب ةنس ىلإ 4و9 ةنس نم ةرءتسم امهيي برهلا نارين

 اوكرت مت رفإلاو . لاح !,ة برحلارةلئاه عقاو» ان تاصح دئجلاو ةيعرلا ىلع

 كولمو اومعزاك سدقملا توبلا صياخ) ةيمالسإلادالبلا ىلعةراغإلل مهض.!س نم

 نوماختي و ن ,تءاطتي دحاو لجر ءانأو دحام تيب نم مهو مالسإلا

 ةيوهنم لا ,ماث !تراصف داسفلا رعو امبأي تاراطا بر _حلاذأ نالجرلاىأر

 كولأا سييصأو واممف اعومطم ةئطاسل' و ةقرحم ىرفلاو ةيرخم دالملاو ةكرفمءامدلاو

 موديل هيو راتخي ٠ كلذ نورث وب رباك الا اسال ناكو نيرهاناونأك نأ دعس نروهقم

 ام هلة طلاو ىرلاب ذئيح قو رادكر ن طل لا ناكو مكالد]و مهطاسنار مهكحم

 نيفب رشلا نيم رحلابو ة يزجلاو_ب رايد. سرافو ناتسز خو ناتسرطو امججابو

 قارعااوناممصأو ةينيمرأو نارأ دالب رام فهل ةيطخلا , ناجين رذأ دمع ناطاسلا ناكو

 دم اهضعيبو قورايكرااهضعبب بطخيف حئاطرلا لابعأامأو : تبرك 'دعام اهلك

 هاثكام نيرجتس ناطالاناف ناسا رخامأر ًاعيع امل اهيفبط+ ناك. ةرصيلا امأو

 ن طاسلاه .خاللو ربذلا ءاروام ىلإ ناج رج دو-> نع ىهو اهءيج ىث هل بطخم ناك

 ًاوتاز ركسعلا م عمطلاوامودعم هدنع لاملا قورايكري ناطلسلا ىأر املق - دم

 ىنادمحلا راغغلا دبع ن دحأ جرفلا اأو قتحلا 0 رفظا ا ابأ ىض'َهلا لسرأ

 هلارك ذو هتليضفو ماصلا ىف هايغرر هيل اراسف حاصلا -عارق ريرقت قدم هيخأ ىلإ

 كلذى] باجأف ضراآلا فارطأيف مالسإلا ودع عمطو بارخلا نمدالبلا لهشام

 رك ذيالأ و لبسلا ىف ًادمحم ءاخأ ضرتعيال قورايكري نأىلع أءمنيب مالا رققمأو

 ةبتاكلا نوكنت لب رخآلا امهدحأ بتاكيالأو هل تراصيتلا دالبلا رثاس ىلع هعم



 دف ةيسابعلا ةلودلا

 ناطلسلل نوك نأو ءانث امهيأ دصق ىف ركسعلا نم دحأ ضراعبالو امهيربزو نيب
 لصوملاوةريزجلاو ركبرايدو باوبآلاب اب ىلإذور هذيبس أب فورعملا_متلانم دمهم

 دقو اهيلإاموةلحلا ىهو ةقدص ةلودلا فيس دالبقارعلا دالب نم4نركير ماملاو
 ملو بغشلاو فاخلا لازو لاو>الا تذسحتف ءافولاىلع هيحاصل امهم لك فاح

 .عوبب ةئس رخآلا عمر ىلا ىف فوت هناف حاصلا اذه دعب قورايكرب ةدم لطت

 همع ناف متب مله رمأ نأ الإ ءاشكسام هنال هؤارمأ بطخ قورايكرب توم دع

 دقو « هدرلعردقي نمهءامأ نكي مفةرفاولا هشويحجب دادغب ىلإ مدقن] متعام!دمح

 هالوأ هيلع بجامع موقيل برخلا راثدقوي نأ ةيقورايكربلا ءارمآلا ربكأ لاح

 عزاتم نودب ةنطاسلاب دمحم بطخو كلذ مت: قافتالاو حلصلا نسح هلل نكساو

 . ناهفصأب كلم تسد ىلإ داع مث

 قىربكلا لامعألا تناك دقو هتكسام رايك رايتخال اقفوءدمح ناطاسلا نكي مل

 : ىهه قوجاس لآ ةلود

 وه, ءارغطلا (ع) ىفوتسملا اريحاصللاقب و ةكامملاءاقيتسا (؟) ةرازولا )١(

 شيجلا ض رعو فارشإلا )5( ءاشنالاو لئاسرلاناريد هتلمج نمو ناويدل ساير

 ريخت ىفقنأتي ناطاسلا نم ىجعق رثك دق دمحم ناطلسلا ق> ىف لتكن ضد لاق

 هلع دع رف وعل انعم دوصتال ا ككانزينناا نوم وتل 7 [ وره رفوف بذل
 لضافألا ةافكلا نم هاطاس بتارهو هءاويدل ربختيال هلاي اف هل عصور هعاطقناو

 قدقي رطو مدق هدي و م رك هقرعو كاز هفرعو كاذدف رع زم لثأللا رودصملاو

 بارطضالارثكر ا تخالا نسح مدعلو . هتمدخ فد زا ةفسوءهنل ,دىلع هزالكر و هتكسام

 هرمعو ةجحلا ىذ ؟4 ىف فوت ثيح هوو ةنس ىلإ اذهدمم كلم رمتساو ريمغتلاو

 بئارضلاو سوكملاهتايح ىفقلطأ دق راعا#ثَو ريسلا _سحالداع ناكءةنس وجب كذذإ

 مهنم دحأ مدقي ملف هتريس ءارمآللا ٍلعو حييبق لعف هنم فرعي لو دالبلا ميج ىف

 .هنعا وفكر 5 ملظلا ىلع

 ىلعهقانمأ مهناف رابتخالا» ردجأو رايتخالاب ىلوأ ءالؤه ناكدقل مقتسم هيامكلا

 ن.دمع نيدومح مساقلاوبأ نيدلار ايندلا ثيغم ناطنسلا هبا هدعب كلللل ريتخاف

 م11 ةذس مرح 7 ْى دادغس هل بطخر نيذم وألا ريمأ ني هاش' 58

4) 
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 الما َى 5 قوت هأآق ءاشكامز نع ةافو لعب كليو َّط هللأب : نيطتسا اةنيلخل اع مو

 . رهشأ ةعرأ ا الإ ملاملا ؛ذه نم امهليحر نيب نكسي مف رخآلا عير

 برغلا وقرشلا ىفةيمالسإلاهكامملا فةميظع ثادحأهتلاب رهظتسملاةايحىف ناك

 قامأ و امازيم نوليمب اوداك ىتح دالبلا ىف مهئيعو ةينطابلا روهظف قرشلا ىف امأف
 ريشأ زأدبالو ةيبياصلابورحل |تأدبو ةيمالس إلا دالبلا ىلع نر فلا تراغأف برغلا

 عجريامم قاعتيام ءافيقساناف امه ادن! ناك فيك نيبنلةماكب نيتثداحلا نم لك ىلإ

 ممراصتأ ةينطايلافام ناةاعتي نيثداحلا نآل ةيرصملا ةيمطافلا ةلو دلا لاح حرش ىلإ

 ةينطاللا

 ىتح قرشملا ىلإ نيهجتم مهناطاس اردمب نأمدلخ ىفراد تارغلا ىحاون لإ تلصو
 اولسرينأ مهتأشن لوأنماهيلع اورجىتلا ةقي رطلا تناكو مهكسام ضرالا عام محل

 بو رضي هيإ] نوعديام مط نونبزيوارس مهيل] سانلا نوعديف راطفالا ىلإ ةاعدلا

 لج ار اماع نأشل'ةءفر ةجرد رص ةرعدلا ناكو اهعادب] ىف ا ءرهم ى» ةنيزلا نم

 ار ىلع نولصحم ةاعدا ناكو ةاضلا ىضاق ىلا هتجردو ةاعدلاىعادب ف رعب ريبك

 مه ١ ىتلا داليلا نمو انونسم اماظن نيعيتم طق لك ىلإ امن رحب مث رص ةرعدلا

 ةوءدلاءذهجاورل وأن اك دقوةيسرافلادالبلا : ابيل] مهتاعداواسرار ان ويمطافلا
 مسرلا ناكو رابخأ باعسأ ةلودلل نكي مل هنأ جاورلا اذه بدسو هاثكلم دهع ىف

 ديربلاو رابخآلاباحأ نمداليلا نولخيال مهنأك وللا نم مهليق نمو مليدلا ماي ١, ىف

 كلملا ماظن هريزو هضواف نالسرأب لأ ناطاسلاىلوت ايلفرابخالا مهن عى نكدملف

 نم اهيف دلب لك ولختال ايندلا نآف ريغ بحاص ىلإ ةجاحال 0 صاللا اذه ىف

 قيدصلا جرخأض رف هلناكو اربخر بلا بحاص انيلإ لقن !ذإفءادعاو انل ءاقدصأ

 مسرلا اذهناطاسلا طقس كلذ لجأن هو قيدصلاةروص قودعلاو وءلاهروص ىف

 ١مل مهنم عمتجا هنأ ممرمأ نم فرعام لوأو احاحجت كلذ بيس ةينطابلا فداصق

 ةئحشلا مم نطفف ديعلاة الص اولصوم ناذمعو ىرلا نيب ةنيدم ىهو راس ةنيدم الجر



 اوعد مهن] مث مهل ناك عامتجا لوأ اذهف مهقلطأف مهف لمد مث مهسيحو مم ذخأف

 مييلع مني نأ ءوفافع مهترعد ىلإ مهمجب ملف ناهبصأب امقه ناك ةواس لهأ نم انذؤم

 صفري ز ولا كلما ماظف ىلإ هربخ غابف هوفارأ مد لوأو مه ليتق لوأ وهف هولتقف

 لوأ وهف هب لثمو لتقف رهاط همسا راجت ىلع ةمهتإا تعفوف هلتقب مهتي نم دخأب

 ىهودهلتقفمهتءادحاو اررمأ كلما ماظن نم كلذ ةينطابلل ىأر املو .٠ مهنه ليتق

 اريلغ عضوم لوأو . هب هانلتقف اراحجن لتق اولاقو محل تناك ةرووشم ةكتف لوأ

 كلبا اذه مدقت» ناكو ناهمصأو روبأس دا نيب ىهو نياق دنع دلب هب اوتصحمو هيلع

 ىلإ نامرك نم ةميظع ةلدات هب تزاتجاف هب اوتو هدنع اوءمتجاف مويهذم ىلع

 قاكرتدحاولجر ريغ مهنم جني ملو ريعمجأ لفقلا اولتقف ةينطايلا مهيلع جرف نياق

 لتقم”مييلع اوردقي ملف مهداهج ىلإ اهلهأ ع استق رباب ريخأو نق ىلإ لصوف

 امسالو مهعاط تيوفو مهتكوش تدتشار متلمأ مظعف هاشكسلم تاو كلملا ماظن

 . ءاقكمام ذاطاسلا اهانب هعلق ىهو ن'مبمأ ةملذ ىلع اولوتساو ناهمصأب

 ومدن شاطعن. كلما دبعن دحأ وهدالبلا كلت ةينطايلل رك الا ةيعادلا ناك

 ن.نسحلاوهوىناثلا سيئرلا مهنم رهظ مث لاومالا هل ارعجو اجانث هوسيلأو مهياع

 امم قلف رصم ىلإ لحر مث شاطع نب كلملا دبع نع بهذملا اذه د.خأ حايصلا

 ةسدنفاب اخاعايك ذامهثناكوةينطابلا ةوعدلا لوصأ رصع قاتو رصنتسملا ةفياخلا

 هلعفام لوأن اك_ةهفيسو هيلي بهذملا اذه ةرصنل ورمي داع مث موجنلاو باسحلاو

 نيصح عضوه ىف نووزق ىحاون نم ىهو اهب نصحتو توملا ةعاق ىلع ىلوتسا نأ

 اركسع ةعاقلا كلت ىلإ ثعب ربخلا هغاب اءلف فوت دق كاذ دِإ كلملا ماظن نكي ملو

 نمل_رأ رصحلا» هعرذ قنض الو قرطلا هيلع اوذخأو حايصلا نبا ايف اورصخ

 . اهنع ركسعلا عجر لتق املف كلملا ماظن لق

 هوكنسو ةعلق كلذك اوكامو سبطو ناتسهق ضعب اضدأ مهتزو> ىف لخدو

 مهمادقأ تنمكسمت .لفاعمو مهلا وص-اهواعج ىلا عالقلا نم كلذ ريغو رجأ برق

 وهو ريثسك ىلع مجرم موه دحأولا ناكو باسح مهل بسحم راصو ةيسرافلا دالبلاب

 ممنونعواودارأ يف مهنولمعتسي مقاس ر اكو ةفيغءاش نم كلذي لتقف لتقي هنأ م

 دقو . باجعلا بجعلاب نوتأبق سانلا ءالؤه لاثمأ امءاطاسل عض ىنلا ةليمجا ىنامآلا
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 مدهاعزم مهنهو ةعراقملاو ةوادعلاب مرهاج نم مهنف نيتقرف مهيف سانلا تراص

 ىلإ سانلا هبسن مهماس نمو مهكستف نم فاخ مهاداع نقف ةعداوملاو ةملاسملا لع

 اواكاملو نيتهجلا نم مظع رطخ ىلع مهنم سانلا ناكر مهتديقع ىف ساكسةرالا

 ءاربلا ىلإ بدو ميتا سانلا فانصأ ميمج ىلإ تقرطت فنص لك نم اوعمجت دق

 ىلإ نيدلا لهأو ماوعلا هيسفي التل اعفادم مهفشاكي نأ ناطلسلا ىلع نيعتو مقسلا

 كن ترواقنءءاشت ار وننءهاشت ا رين كلملل كلذ لصح دق, دادتعالا داسفو داحلإلا

 نءعهوجرخأ هيلع هيلعاوراثقمهتوعدب ل وقلار ةينطايلا ىلإ ليملاب هديعر هتمهلا دَقف

 هاشنالسرأةيلوت ىلع هجورخ دعب اوقفتاو نامركةنيدم ىه ىتلا ريسدرب ةنيده

 سانلا ههصاو# قثيناطأس ناك ام هنأ ةبيصملا نمو . كب تروا نب ءاشن امرك نإ

 ةيذاكلا اه رهاظم ونيةدلاءذه لينل ضعي نم ماهتنالا ىلإ مهضعب لب ليج لك ىف

 داحلالابهععو بح أر ضءبب سائلا ضعل ىعس موقلا ةدأ1 ى ناطلسلا دج اوأر الخ

 دت الد ىأر باصملا اذه ىف سائل قبب ملو ةوادعا) نم امهنيب اس

 مهئادعأ نيب د مهتين راص مددع راكو مهتكوش تبوقو ةينطايلا سسأ دتشا |

 وه نم اولتق نم رثكأ ناكو رباك آلا ءامالا نم ةعامج اولتق الف نحإو لوح

 ءادعأ بسأ هريغو ناهيصأ ةنحش ل2. ق ءرايكرب ىخأ دع ناطاسلا ةعاط ىف

 هاخأمزهو قر رايكربناطاسلا رفظ الف مهيلإ ليملاب هومهتاو هيلإ كلذ قءرايكرب

 مهيهذم ىف مولخدأو مهنم اريثكاووغتساو ركسعلا ىف مهنم ةعاج طسبنا د

 دازومههوجرنم ةفئاط مهنم ركسعلاب لصحو ةوقلاو ةراكلان نورهظي اوداكو

 ملى و ميملاخ 0 مهث ار اصق لتتإا ١ مهدفاو .ال نم نء.ددهت,! .راصق مهرمأ

 سياب لب !رساحهلزنم نم جور ىلع مدقتم الو ريمأ ال مهيفل نع نم دحأ رسحي

 مهحالسب هيلع لوخدلا ف هصاوخ قورايكري ناطاسلا نذأتساو اعرد هايث تحت

 نع رجعي نأ لبق مح كتفي نأ ناطاسأا ىلع اوراشأو ةيطابلا لم مهةوخ ه.ةرعو

 هيخأ ركسع نأ ىتح مهيهذم ىلإ للا نم هب ساما همهتي ام هردعاو ميمأ ىفالت
 تعمتجاف ينطابابنولوةي ون وربكب ىاصملا ىفاوئاكو كلذ, نوعنشي دفع ناطاسلا

 مهوبلط و هعمركسعلاو وه بكر مهبكتفلا و مهلتف ىناطلسلا نء افاواك ثعاولا هذه

 لإنومهتملاةع املاح رخأ و فرعي ل نم الإ مهم تاغ ملو مهنم تاجا انو



 3في ةيسابعلا ةلودلا

 بيرغلا نمو . مقادعأ مهب ىعس مهتماون وكن لءآرب ةعاج موعم لتقو اولتمف ناديا

 بلطلا ىف ىلازغلا قيفرو ةيءاظنلا سردم ىسارحلا ايكلا ةمهتلا كلتب مهتا دق هنأ

 هللاب رهظتسملا ةفيلخلالسرأفهيلع ضيقف دم ناطلسلا سأف نيمرحلا ماعإل ةذملتلاو
 . قاطأف معلا ىف ةجردلا ولع, داقتعالا ةحصب هل دوش : هصاختسا نم

 اعومج رجتس ناطا كاعم ريمأ ريكأ وهو شغزي ريمآألا عمج غو« ةنس ىفو
 مهيفلتقوهبرخر هبهنف ةيليعامسإلا دلب ىلإ راسو حالسلاو لاملاب ماوقو ةريشك
 فعضواه روس ندأ ر يثكب رخخقينجتملاباهامر .اهيلع قيضو سبط رصحو رثكأف

 مهنمدي ريناك اعهول زتساو ةريثكلا اشرلاهيلإ اولسرأو اهذخأ الإ قبب لو اهب نه

 حالس نمرئاغذ اهوامو اهروس نم مدهنا ام ةرامع اوداعأت مهكرتو مهنع لحرف

 سيط بر: نيد وطملانم ريثك هيف ءمحب ع هبةنس مهيل داع مث كلذ ريغو تاوقأو
 لاعفألا مم. لعفو ىسلاو بهنلا  لتقلا مهيف رثكأو ىرقلاو عالقلا ند اهرواج امو

 اةصحن ونبي ال مهن أ مهيلعط رشيوا ونمو أب اوراشأ رجتس بادكأ نإ مث ةميظعلا

 نامآلا اذه ساذلا نم ريثكط خسف مهدئ ةعىلإًادحأن وعد. الو احالس نورتشي الو
 ٠ ةازغلا هذه نم هدوع دعب شغزب قوت م رجنس ىنع هوعلو حاصلا ده

 مهتكوش ةوقو مهتوف دادتشا ىلإ اعاد مه.اع قييضتلا اذه دعب مهكرت ناكو

 رهنلا ءارو ام ةئسلا هذه عمجم جاحلا لفق نأ ةثيبخلا مهاعفأ ةلمج نمو كلذ دعب

 تقوةينطابلا هاتف ىرلاراوجىل]'واص وةداليلا نماه ريغ وماشااودنحلاو ناسارخو

 ملو مهاردو مهاومأ اومثغو اوءاش فيك مهولتقو فيسلا مهيف !رعضوف رحسلا
 . ايش اركرت

 نم شاطعن, كلملاديعنب دمحأ هيل] لصوام دمع ناطاسلا ىأر و. . ةنس ىفو

 هياحصأ ل سري ناك,ناهيءأ راوحياهكلم ىلا ةماقلاب لحفتسا هسعأ نإذ ةبيفاو ةرقلا

 نكمال ار يثك اةاخ اول هلتق ىلع !اوردق نع لتقو لاوءآلا ذخأو قيرطلا مطقل

 اوفكيلاموذخأي بئارض سائلا كالمأو ةيناطاسلا ىرقلا ىلع هل اواعجو مؤاص>]

 رمأ ىسنو مهكالمأب سانلاو ءارقب ناطاسلا عافتنا كلذي رذعتف ىذالا اهنع

 ةنطلسلا تفص ايلف دمع هيخأو قورايكر. نيناطلسلا نيب عفاولا فلخلاب ةينطابلا
 نم نيءاسلل قاصتنالاو مهرحو ةيئطابلا دصق نم مأ رهأ هدنع نكي مدمن
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 رثكأ اهب ىذآلا نآل بيديأب ىنلا نامصأ ةماقب ةيادبلا ىأرف مهفسعو مروج

 ةعاق!لب اي البجدعصو مرصاخ هسفنب مهلإ جرف هك-لم ري رس ىلع ةطلست» ىهو

 مالا مع رخلاهداوسو ناهصأ نم هل عمتجاو هالعأب تختلا هل بصقر اهب رغ نم

 خسارف ةعبرأ هرودو ةداقلا ابحب اوطاحأد ام مهنويلاطي ىتلا لو>ذلا ةميظعلا

 دستشاو مه ,الا قاضف ريمأ موب لك مهئتاقي ناكف محلاتقل ءارمألا بترو

 اهفىرتفاو.ةكمهيلع سالا دتشا املر تارفآلا مدنع ترذعتو ميلع ءاصحلا

 رخالامويلاوهل - روهيتسكو للاب نوم وب موقىف نيدلا ةمنأ ءاهقفلا ةداسلا وقيام )
 زو< )5 مامإلان وفل  امنإ]و قدص ؛ قح مسو هيلع هلا ىلص د# هب ءاجام نأو

 باجأف (ىذأ لك نم مهسرحو مهتعاط ليقي نأر مهتعداومو مهتتدام٠ ناطلسلل

 ىلع نسحلاو بأ مهءمو ةرظنملل ارعمجل مهضعب فقوتو كلذ زاوح ءابقفلا رثكأ
 بحي ساداا ن١ رضحمب لاف ةيعفاكلا خوش نع مهو ىناجمسلا نمحرلا ديع نبا

 اةوريخأ مطل اة مم[: نيتداهشلاب ظفاتلا مهعفتيال ومهاكم مجرارقإ زو الو مهلاتق

 نولبةتاءرشلا هحابأام يلع رظح وأ عرش" هرظحأم ما حابأ ذإ مفام] نع

 نإ مث كلذ ىف ةرظاذملا تااطو عامجإلاب مؤامد حابت دئايحو معن نولوقي مهنإف همأ

 ءادلعلا نماصاختأ كلذلا ونبعو مرظاني نم م,لإ لسري نأ ناطلسلا اولأس ةيئاءابلا

 !ودعصن» ريغ ءامضاقو زاب صأب ةيفدحلا يش ىح نب دعاص ءالعلا وأ ىضاقلا مهنم

 ناطاسلا ذئنيح جلف ةل واطملا وللءت!اممدصق ناك امنإ ءاو دعص يود اع وو مثرظان ءمهلإ

 ةعاقامنعإ وطعي نأ ىلع ةعالقلا مياست ىلإ اردعذأ دجلا نيع هئم اوأر الف مرصح ىف

 نمالاوءأوانئاءد لع فاخان] اولاقو ناهبصأ نم خسارف ةعبس ىلع ىهو ناجملاخ

 اولأفاويلط ىلإ مه: اجإ ناطلسلا ىلع ريشأف هيف ىمتعن ناكم نم دب الف ةماعلا

 عمسالأاوط رش ءمهتعلق اولسي م ناجالاخ ىلإ اولحريل ز هر وتلا ىلإ ممرخؤي نأ

 مهيا]ءدرمهتمهاتأ نمنأو مهبل] هملس اًديَش مهنع د>أ لاق نإو مصنتم لوق مهيف

 ناكداوبيجأفمويباموي مهيفكيام ةتاقإلانم مهيل] لمحت نأ اويلطو هيلإ مهباجأف

 ناطلسلا ريزو مهل بترو ددجتي ثداح وأ قفني قتفا !راظتنا ةلراطملا مدصق

 نولسر مهاواعجهيلإ نوجاتحياب عيمج وةهكافلاو ماعطلا نم موي لك مهيلإ لمحام

 مماحصأنماوعضر مهنإ مث مهتعلق ىف اوعتمل «:وممجب ام ةمعطالا نم نوعاتبيو



 4 ةيسا.عا' ةلودلا

 ناطا اا ممأذئنمدو مهنم لسوهو> رج هياعاويثوفمطاتق ىف غل ابي ناك اريمأ لتمي نم

 ناطاسا! ل ريو ميضعب لزني نأا وياطف مهيلعراصحلا ددجو ناجل اخ ةعاق بارخاب

 مهضعي لزني و مهل ىهو ناجراب رظانلا ةءاق ىلإ اولصي نأ ىلإ مهيمح نم مهعم
 نأ ىلإ ةعاقلا نم سرض ىف مهيقا. يقي نأ و سدط ىلإ مهلص وي نم مهعم لسريو

 ىلإ مهلص ينم مهعم اس رب ودئتيح نول زنيف مهباحأ لوصوب ممر نم مهيلإ لدي
 سيطرلإو رظانلا ] ةعاج مهتم لزنف كلذ ىلإ اوبيجأف ترملا ةمئق. حابصلا نبا
 مهنه لص رءسبيط ورظانلاةءاقىلإا ءراس نيذلا نإ مث امرخأف ةءاقلا نطلسلا مستو

 ردغلاهتمناطاسلل ناب وهدد قب ىذلا سلا ملي لف مهرصوب شاطع نبا ربخأ نم

 روظف لتاقي وعنمي نم هدنعلق دق ناكو هياع ةداك سأنلا فحز؛ هءماع فسرلا . هو

 نم ناسن] ناطلسلا ىلإ نمأتسا 8 ناكو ةدئاز ةعاجكو اج ميظع ريع مهتم

 اودعصإ لاقذ ماربال نسلا كلذإ بناج ىلإ مهب ىنأف مط ةررع ىلع هلدف مهايعأ

 نورت ىذلا نإ لامتف لاجرلاب هونهثو ناكملا اذه !اوطبض مهنإ ليقف انه نم

 نينامت وب نم عيمج ناك مدنع مهتاقل لاجرلا ةثءوك اهولعج تادتغاركو ةحاسأ

 ةعاج طلتخاوةينطابلارثبك ألتقو هضوملا' وكت موك اته نم ساما فحرف الجو

 لتق م اعويسأك رتفأ ريسأذخأت شاطع نبا امأ ٠ مهعم اوجرخف لخد نم مم مهتم

 سأر نماهسفنهتجوز تقلأ و دادغب ىلإ امهس ءءر تامحو اممم لثمو هدلوو وه

 . ةئس ةرشع ىفثا شاطد نءاب ىوليلا ةدم تناكو تكله ةءاقلا

 بحاص حايصلاب نسحلا ىمأب رتها كلذكهتماقو شاطع نبا ىمأ منها اك

 مهراثآ وحمب ةطونم دابعلا و دالبلا لاصم نأ معي ناك دقف اهعم نو توملا ةعلق

 حابصلا نا مايأ تناكوهب أد مهدصق لج مهع القو ممنوصح كلمو مهرايد بارخإو
 حبفأ فكن ورواجم ناك.ةنس نب رشع وأتس براقيام توملاةءاق كلمذنمهلو تلاط دق

 ناطاسلامهيل] ريسف مهئاسن ىس و محاجر هرسأوهلتقو مه هتاورغ ةرثك نم هروص

 نيكّتش ونأ ريمالاهلاتقل بدن ءؤاد ل ضعأ الو ًاضرغ هنم غلمت مل اهنكدلر ركاسعلا

 ريس ةعلق ك]ماءذكن اكو عالق ةدع مهنم كلف امهريغو ةواسو ةيآ بحاص ريك ش

 ىلإ راس ءئارمأ نم ةدعب ناطاساا هدمأو دونجلا هل تأيهت املو توملا ىلإ ابمف نم

 ةريصبلا ةحرقلابحاص ءارمألا كا وأ نيد نم نيكتش 5 ناكو اهرصخل ت ولا
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 نيعو هعم نمو وه اهنكس نك اسم ًاهيلع ىف ةعاوشو أر ةدرج عمو مهطاتق 2

 مزالم رهو نورضحو نوبيغي اوناكف !متوميقي !. مشأ ءارءالا نم ةفئاط لكل
 ةينطايلا !عرمألا قاضإ لاجرلاورئاخذلاو ةريهاهيلإ لقتي ناطاسلا ناكو راصحلا

 نينم أسم هءانبأو مهءاسن اولزنأ آلا مهيلع دتش!اءلفاه ريغو تارقال امهدنع تم دعو

 مهداعأو كلذرل] !...!< ملف اونمت, ٠ ىرظلا نع ىحلاج أو مهل جري نأ نولأسيو
 مو« لجر لك ىلع ىرح حابصلا نبا نيو اع بج عسيملا ترمب نأ ادعاق ةعاقلا ىلإ

 مهغلب هياعدي زمالىذلا ملا !ذهىل:رمآلاممغلب ملف ت'ازوج ثالثو افيغر مويلا ىف
 رصا#ملا ركسمعلاىل !ريخ !لصوعو مهمولق تداطو موس و تبر دو ناطلسلا توم

 سعآل عاش مه :ءاناح رنإ ريك ريش مهل لاقف ليحرلا ىلع :ومزعف مودي مهدعت محل
 مهتعاق ىلع مقن نأ ىأرلاو رئاخذلاو تاوفالا نم انددعأ ام اوذخأو انيلإ اولزن
 انددعأ اموا.لةثانم دفن ىتح ماي أةثالث ماقم نمدي الو ماقملا نكمي ملنإو اهحتفن ىح

 اوسمألا] مهنكلر هوباجأ هلوقا و عساف ودمعلا دعب ل هل نع نجع 1 قرحتو

 مه دنع فام ةينطابلا منعَف ريكر يش مهعبتف ةروأشم ريغ نم اولحر

 . مهرمأ ةمماخ دعب رك ذنسو

 برّمملا رطخ

 نكالذ ؟ةينطابلاب مهتيكسلابيس مهتملك قرفتو قوجاس لآ فالتخا ناك

 هذه حرشت نأ نآلا انضرغ سيلو ةييلصلا بو رحلاب ب رغملا نم مهتبكنل ايس

 ىلإ 4و. ةئسنم اهرمأ رمتسا دق ذإ لايجأ ثداوح اهنإف ايفاو اعرش بورح لا

 ةل هد رهمب ةيمطاملاةيءالسإلا لودلا نم اهيف كرتشا نيلمأك نيئرق ىأ بو. هنس

 ةلردو ةيويآلا لودو ةقجال-/|١ نع تعرفت ىلا ةيكباتالا لودو ةمجاللا

 قون قوجاس لآ لاو-أ صاصتقا ىف نآلا ا 51و رصمب ةيرحبلا كيلامملا

 . مهخم راتب طبترا ام بورحلا هذه رابخأ نم

 ةلردك امه تسسأتو (لوضانالا «ةيفيمرأ) مورلا دالب ةقجالسلا ناطلس دتما
 ,لك او دصعف مورلا قدخمب م و امهلإ امو ارصقأو ةينوة نأشلا ةهيظع ةيقرجاس



 4١ ةيسسابعلا ةلودلا

 ىف كالمالا نم مهل ىتب ام ىلع اوهاخو نيمجاحلا ةوقل مهنم ذخأ ام دادرت-!نةليح

 نالسرأ جيلق ناطاسأا ثداوحلا كلت مايأ ىف نييمورلا ةقجالسلا كلمناكو . ايس
 .(ة..-عمع) ب تو نب دراد

 ناكو قششمد ا,ترضاح ةلوذ | م تدضاتو ايروس دالب ىلع دتما كلذكو

 نيبوهنيب ناكرنالسرأ بلا نب شقت نب ناوض ر ناطاسلا ثد:وملا هذهىف 'ماطاس

 . كلملا ىف ةسئانملا اهددس بورح شقت 3 قاعد هيخأ

 رصتتسمألا نب دس محأ مسأقلا ونبأ هللاب ىلعت_سملا .ه ىمطافلا ر رص ةئاح ناكو

 .( 4:56 -- عمال )

 ةلودلا سسؤم نالسرأ بلأ زب شقت ةل :دلا جانت كام ام سدقملا تيبلاناذ"
 ىلإ هتزو> ىف رمتساف ىلاكرتلا 007 ؛ ناهتس ريمألل هعطقأو انروسب ةيقوجاسلا

 هيلع ءاليقسالا ره.ظلا ىنيدصأت نو.ديلصلا ايف راس ىلآ ةنسلا ىهو 4مه ةنس

 نييصتخملا ءالؤم ىلإ نم هصياختو

 نيريغملا كئارأ ادح ىذلا بيسلا ىف ب ,ءلا نم نيخرؤم اة للك تب رطضادقو

 قثناك ةل2أ هذدنإ مهتم قيرف لاقي ةرثكلاو ةدشلا هذه مثدالب نم جور ىلإ

 مئاقلار ةيريزلا ةلردلا دب تت كاذ ذإ تناكو ةيقيرذأ لامث ىلإ ةهجوم لصألا

 ىمات دق رَمصلا راجر ناكو ( ه.و - #46 ) سيدأب س زعملا ند ميغ اهيفرمآلاب

 أو الا#امهنيب تناكاب ورح هراد رقع ىف امك براحوةيلقص ىلع ىلرّدساو هدهع

 ةفلك ىلإ جاتحأ ىلإ اولصو اذإ لاق هنال هبجعيل نويبيلصلاهيلع مرع ام راجرؤاب
 دالبلا اوحتف نإف ًأضيأ ىدنع نم ركاسعو ةيقيرفأ ىلإ مهامحت.ك |سعو ةريثك

 تالغلا نم نم لااا نم لصي ام ىنع مطقني رةيلقص زم مهلة: قاما تراصر هل تناك

 تضقا و تردغ مي“ ل ٍءَميو مه تيذأتو ٠ ىدالب ىلإ اوعجر اوحافي مل نإوةنس لك

 اهانذخأو .ق اندجو ىته * انا ةيقاب ةيقيرفأ دالي وانتيب رافسأإلاو ةلصولاعطقنت و ىدهع

 هصرا#ة ىفداهج+لا نال سدقملا تيب دصقب ريسمحتملا ءالؤه ىلع راشأ كلذ لجأ نمو

 . اره قبأو ًارثأ مظعأ

 ةيقوجاسلاةلوداا ةرق وأر امل نييواملا نم رصم باحصأ نإ رخآ قيرف لاقو

 ىرخأ ةبالو رصم نيبو مهنيب قبب مو ةزغ ىلإ ماشلادالب ىلعاهءاليتس وابن. و



 ةيمالسإلا ممآلا خيب رات تارضاحم دقن

 جر فلا ىلإ اولسرأو اوفاخكلذ اوأر لرسم دالي ىلإ العمق مهضعب لخددقو مهعتمت

 . نيملسملا نيبو مهنيب نوكيو هوك-اعل ماشلا ىلإ مهنوعدب
 فاغخ الل كلذل] جنرفاا اعد ىذلا وه مورلا كللم نإ مهريغ نم قيرف لاتو

 نيقيرفا نملكف مورلا ارفاخأ نيب رصملا اوفاخأ اك مهناف ةقحالسلا نء هتل ود ىلع

 . لجو فئاخ

 بهارلاس رطباب روأ ىفاهراثأىتلاةين دلاَة ريغلا ثأ نيخر وا! روهجهيلع ىذلاو

 . ةراغالا هذهل عملا سفنأ تجاه ىه ىناثلا سناب ررأ ايايلا ةدعامم

 اضع حا لا وم بنوك ن أ هدعبب الل نّقعلا م دعم ان بايسألا هذه لكو

 ةياعاجل اةيح نم ناك اهأه رابغ راثأةيس رسال ةقيد أير د < اأياعد 2 ]ا نوا.ي جئرفالاو

 5 رهعلا كلذ ىف

 اذم نيللسملا كذم م هأآر ام هماع رعف سدمما تدبلا بهارأا سرط» راز

 ًاثيغتسم ايكاب ًايكاش ايروأ ىلإ داعف مالسلا هيلع حيسملا راثآ هيف ىذلا تيبلا
 ةملك لا رحاص كاذ : : ناك ,ىذلا ى اك سنا روأ انايأ ؟ناطلس ن ئاعممأ ءاعرضتم

 حجنف نييحيسملا بولق ىف ةذيدلا ةيخلا ثمل ت'ارمتؤملا دقعر هناعأف انروأو اماعلا

 تفلأتف برحلا هذه ىف عطني نأ ةميق اه تازارتما ىطعأ هنأ امس الو كلذف

 سرطب اهمدش ( حا ١) . + ا:-سطسغأ ب و ىفاهةباطىل] تراس ةميظع شريج

 ىركسع ماظن تاذ نكس: ملامال اه ريسم ىفدجنت مل ةحلاهذهنأالإ هرغو بهارلا

 نيذلاوارنما ريثك !ونفأو نوي رفنوهلاو نوي راغايلا اهمواقفاداسف ضرآلاف تئاعف

 جببلق ناطاسلا فويس مهتذخأ ايسآ ىلإ ةيفيطنطسقلا دنع رحبلا اوزاجو اوصاخت

 لوالاةيبيلصا' ب رحل انمىلوآلاةل + !ىه :دهوددأ مهتم شي ملف ةينوق دنع نالسرأ

 قرد نويلو ,ىدورف ادوغ اهمدقي ةيناثلا ةلخلا هو ىرخأ ةلح امرثأ ىلع ماق

 ةمدش رخآ شيجو انعلاو أسأ رش داوق م رقاد ددذع هعمو ىلغسلا نيرول ىد

 ريهأ داويه وب هم دقي كلاث شيجو داوعلا نه ندع هعمو اسنرف كلم وخأ ركره

 1 ىلاطيإلا تنرأات

 مورلأ كلم نم مهلان بوطخ دلعي ةينمطتطسقلاب ترمو شررجلا هذه تراس



 5 ةيسايءلا هل دلا

 نويبيلصلا هيلع بلغتف كل نع اعفادم ناطاسلا كلذ مهيقاف ًادج يظع مددعو
 هذه ةيماح تيلس هتياهن ىفو اموي نيامخ وحن ةينوق اورصح مث مهددع ةرثكل

 نييدياصلا عم لسرأىذلا مورلا كلمدن اهل تيلس لب نييبيلصلل مست مل اهنكلا ةنيدملا

 تايكس كلذدعب شيجلا اذهباصأ مداوق ظيل ًاببس لمعلا اذد ناكب ةياغلا هذه

 فالتخالاوةئءرآلا وبعتلا و عوجلاو ب رخابهنم ريدك ىنفذ هريسم ىف أدج ةديدش

 مهنع لصفتا دقو ةعفرلاو ولعلا ىف دصتم مرته لكل ناك نيذلا داوقلا نيب ريثكلا

 ةنيدع كلتعاف ةيتارفلا ةريزجلا لإ راسو نيودو.ره و داوقلا لدأ نورئاس مهو

 ٠ كاذ ذإ مورملا تناكو اهرلا

 أم ءريصق نايسغاب ةيقوجلسلا داوق دحأ !هكاح ناكو ةيكاطنأ ىلإ موقلا راس

 دهاشر ملام هطايتحاو همزح , هيأر ةدو-و نايسيغأ, ةعاش نم رهظو رهشأ ةعست

 دحأ ةنايخم ةئيدملا ىلع اولوتسا رصحلا اذه دعب ء حتر فلا ششكأ كلهف هريغ نم

 اومتاك دق نر فإلا ناكو اعاطئأر الام جترفإلا هل لذي ىذلا جاربآلا نيظفحتسملا

 أهاوس بلطتال مورلا ثناك ىلا داليا ريغ دصقنال اننإ : قشمدو بلح بحاص

 اردارأ ام ناكدقو ةيكاطنأ بحاص اودعاسي ال ىتح مهعم كلذ اولعف امنزو

 اه وكلاتماف نامعنلا ةرعم ىلإ كلذ دعب جن رفإلا راس

 مك.انءاو ةقجالسلا ةزودح نم جرخ دق مايآلا كلت ىف سدقملا تيبلا ناك

 همدتي ًاشيج اوامرأ ةيكاطتأ نع كارتألا باصأ امب اودع امل مهنإف نويرصملا

 بات-اوىفاكرتلاقترأ نب ناهقسريمآلا نب نم هيلع ىلوتساف ىلاجلا ردب ن لضفألا

 دعب هلإاو رضح نيذأ أ نييديلصأا ةلمح قات ىذلا وهو ةلودلاراختفاب كيفشعو همق

 ةليل نيعبرأ و افيت سدقملا تيبلا او صح .اهحتف ىلع ؛وردقي ملو اكع اورصع نأ

 م-منم نكي ملو و8 ةنس نابعش نم نيقب عبسل ةعماموب ىف هياع اولوتسا اريخأو

 دروواريثك اقل مهنءاولتةو هياهأ ةلماعم اوءاسأزب عاجش/ براحما هيلع دمحأ»

 اودروأةىورهلا ديعس ىنأ ىضاقلاةبحص دادغب ىلإ 0 و ماشاا نم نورفتتسملا

 طوثاغتساف ةعجا موي عما+اب اوءاقو بولقلا عجوأو نويعلا ىتأ امالك ناويدلايف

 لك دي رينانحاطتي كاذ ذإ دمت قورايكرب نايقوجاسلاناناطاسلاو !وكتأو اركو

 . هنع هيخأ ءاصقإو كلملاب دارفنالا امهئم
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 دئاقلا اورخالا سدقملا تيبلا ىلع ءاليتسالا :م اوبلط ام جئر فالل مث املو

 ريقىاحم لب كلم بعل باي نأ ضرب مَ هنكلو كانه اكلم نوكيل رفادرغ

 . مهمناطوأ ىلإ مرئاس لحرو دوتجلا ضعب هعم ماقأو ميسملا

 ىفوت هنإذ لطي ل هئمز نأ الإ ةديدجلا هتكدام ةرادإل انوناق رفادرغ عضو

 ملعأو ورفادوغ قيةشو اهرلا كلم نيودوب هماقم مقأف .٠١) ةتس ولد وم ف

 اهرل' ىلع اكساه غرو ىد نيردو: «ع نبأ اهرلا كام ىف هلدب ماقأو هليقق كلذ

 . ل ودرب مسا ةيبرعلا خيراوتلا ف فورعملا وهو هكلام ةرضاح ىلإ وه راسو

 ابكرتي لو ةرم لوآل نيدلسملا كالمأ طسسو ىف ةيجيرفأ كلم تددو اذكه

 نري رصملا نيف رطلا نيب ةلصتم بورلا تناك لب مهتكرت ىهالو لاب ةحارب نوبلسملا
 ةدحار ةيجنربإلا ةكاهملا نكست لو .قرشلا نع كارتآلا و بونجلا نم مهنوشراني

 اهرلاو ةيكاطنأو سدقلا ةكدلم كلام ةلج تناك نب اهيلع اولوتسا ثلا دالبلا ىف

 دنع اهثداو>ىف لك-تنسو .سدقلا ةكسام تناكئىربكلا ةكلامملا نأ الإ كلذ ريغو

 جئرذالاءال ؤه عع برخلا ران اتججأنيتللا ةيبويالا ةلودلاوةيكباتاألا ةلودلا ررمظ



 0 ةيسابعلا ةلودلا

 هللاب دش رتسملا - و

 عيوبف دهعلاب هوبأ هالو رهظتملا نب هللب دشرتسملا لضفلا روصنم وبأوه

 سطسغأ وه*) هز ةنسرخألا عسر 1 هدلاو هيك قوت ىذلا مويلأ ى ةفالخلاب

 هوو ةتسةدعقلا ىذ 117 دحألا موي ىف لتق نأ ىلإ ةفياخ رمتساو ( 1١١م ةنس
 ( ١1مم ةنس سطسغأ ( ٠

 ناكو هاشكسلم نب دمع نب دوم ناطلسلا وه هدهع لوأل قارعلا ناطلس ناك
 ءاروامدالب نما امو ناسارخ كلع تقولا كلذ ىف هاشك_ام ني رجنس ناطلسلا

 ٠ هميظعو قوجلسلاتيبلا خيش وهو هتلود تمظع دقو مزراوخو ةنزغىل] رهنلا
 نزحهيخأةافول قل هتنبا جوز وهو دوه هيخأ نبا ساجو دم هوخأ ىفوت الف

 دمج ناطلسلا ركذي ءايطخلا لإ مدقت و دامرلا لع .ازعلل ساجو ديدش عزجو ملأ

 ندلا رصان بقلب ناكو كلذ ريغو سوك-11قالطإ « ةيئطابلا ل اة نم هلامعأ نساحمم

 قارعلاولبجلادصق لع مزعر ءاشكلم هن آس قلو هر نيدلا زعم بمأت هرخأ قوت الف

 ايادهلاهعمادقو رجتسهمع ىلإ لس رأ دوت ناطاسلان] مث . دوم هيخأ نبا ديب امو
 ىخأ دلو نإ لاق بلطلا ؛ذههظاذإناردنزامزعهل لزنب نأ هياإ بلاطو فحتلاو

 ناطلسلالعف كلذكو راسف ريسملا ىلع معحر هيجاجو هريزو هيلع مكحمت دقو ىص

 ركسعلابنامتسادةىدومحللا ركسعلا ناكو ةءاسنم برقلاب ىرلا دنع ايقتلاو دو

 ةنميم تم منا ءاقللا ]صح امر مهليخ وك مهتءاجش و نياواآلا ةرثكل ىرجتسلا

 باقلا ف افقاو ناكف رجا امأءىث ىلع ىوانال امهد وتج تراس و هترسيءو رجس

 أم] :لاقذ مزهتب نأ هياعرجاس نم ني رقما ضعب راشأ دقو دو< ثاطأسلا همأنأو

 تعجارتف !دب دشام ومجمدومم لق ىلع هتليفب مجموءالف ةعزملا امأو لتقلا امإو رصنلا

 لسرأ رجنسل رصلاما1 ود رم زاطاسلا ةعزه كلذب ناكو اهاقعأ ىلع دوقت ليخ

 ةفيلخلا ىلع ريشأق مايأ ةرشع ىف دادغب ىلإ ريا درو هدنج نم نيمزهنملا در نم

 ضعي وهريزوهعمو ناببصأ ىلإ راس هناف دومع امأ .لعفف رجتس ناطاسلل ةيطخلاب
 ةدااو تناكورماصلا ىف هيخأ نبأ لسار كانهو ناذم» ىلإ راسف رجنس امأو هتارمأ
 تكءاموربتلاءارو !اهراهلامعأو ةنرغ ىلع تيلوتسادقلوةتوكإذب هيلع ريشت رجنس
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 اهوقىلإ باجأت مدحأك كيخأ دلو لعجاف هءادصأ ىلع عيملا تررقو هيلع دح الام
 ناطاسلامأهت دجىلع لزنو رجنس همم ىلإ دوم راس جباصلا ررقت تالواطم دعبو
 ارغاظ اهابقف ةميظع ةيده دوم هل لمحو هءارك ] ىف غلايو همع همرك ازد عت
 مدمج ىلإ رجتسناطا ملا بتكو ةيبرع سأرف أ ةسمخ ىوس هنم ذخأي ملو انطاب هدرو
 هتمذخأام عيمج هيلع درو هدهع ىلو هلعج ثيحح ءدعب نم دوم بطخم نأ هلابعأ

 ىرلا ىوس

 0 وخأهدض ماق ىتح هع نيبو هنيب عازنلا اذه نم ىبتني دوم ناطاسلا دكب ملو

 ججأ دقود و ؛ةنسكلذو ناجيب رذاو لصرملا دئفيح دوءسمل ناكو دمع نب دوعسم
 ةكلامملاب نولابيالو مهظوظح كلذ ءارو نم اولانيل فالخلا اذه ران ءاسآلا
 ليعامساويأذاتسالا ,هدوعسم ريزو ناكو ممونج ىف ةكوش تراص ىنلا ةيجترفإلا

 غاب امو ةكل لاب املاطم موقي نأ دوءسا ن.- ىذلا وهو ىناهفصألا ىلع نب نيسحلا

 هتعاط ىلعاومافأنإ ناسحإلا مدعي و هوفلاخ نإ مهفوخ مهيلإ بتكا درهم كلذ

 كلذل اوبطخو هنورسي امو هياع اوناك ام او رهظأ . هلوق ىلإ اوغصي ملف هتقفاومو
 اوقتلافهيحاص .اقلىل] مهتم لك راس مث سذلابونلا هل اوبرشو ةنطاسلاب دوعسم
 ءالبةيدومحلا دونجلا تابأو راهنلا .خآ ىلإ هركب نم أولتتفاو ذابادسأ هبقع دنع
 ريزولا مهتموممدونج ىمدقم نم ةعامجرسأو رابنلا رخآ دوه ركسع مزهناف اتسم
 هداقتعاوهنيد داسفىدنعتيث دق لاقو هلتقب ناطاسإا أف ىثارذطلا ليعامس] وبأ

 . رعشلاو ةباتكسلا نس ناكو

 نامالا هل لذب نأ دعب هب ىناو هقهل نم هيخأ ءارو دوم لسرأ مث

 كلد دعف هلاعفأ لكف هسفنب هطاخو هلذب امب هل فوو امظع الايقتسا هلينتساف
 . رجنس هيلع دَمَف بِي الو در مراكم نم

 نييسابعلا طاشف نم اًميش درتسا دق رصعلا اذه ىف هللا, دش رتسملا ةفياخلا ناك
 نكيملو ل11كلمةةدص نب سييد مهمعءأو هياع نيفلاخلا برحهسفنب شويجلا داقو

 مهدنعكلذ عقيال زييقوجاملا كولا ١نأ كشالو ليوطنمز ذتم كلذب دهع ءافلخلل
 لدي امو ممذوغقن ىلع ارطخ هنم نوريو هتيقاع نوفوختي مجإف ناسحتسالا عقوم

 هنيب لصح ىوكذلا شةئ رب دادغب هنحش نأ هفاسا نكتمل ةوق هحنم كلذ نأ ىلع
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 دوم ناطاسلا ىلإ دادغب نع راسف فاخت ةفيالا هددبتف ةرفن ةفالخلا باون نيبو

 هس: تيوقوبورحلاقلو ركاسعلاداقه:أهلعأو ةفيلخلابةاج هرذحو هيلإ اكشو

 رذعتي ذئامحو هنع كعنمو اعمجوةوقدادزادادغب لوخدو ق'رعلادصب هل اعتمل ىتمو

 لسرأفقارعلا رىهجوتو ناطاسلا سفن ىف مالكا كلذ رئأفءدين نآلا وهام كيلع

 سانلاب دتشادق ءالغلانأو نوولا ءفعضلا نم هيلع اهلهأ ودالبلاام هف رعب ةفيلخلا هيلإ

 حلصت ىتح هروضح رخؤو نأهنم بلطيو ةركألا بره تاوفآلاو تالذلا مدخل

 ىتح ناطاس'"ءارغ] ىف داز امم اذه ناكف ًاريثك الام كلذ ىلع هل لذبو لاوحألا

 دادقب نع ح :زبلاو بخضغلا رهظأ رد ةفياخلا خلب ألو آدجب راسف دادنب دصق

 ءاكباااورثك أ يدامظع ا ريثأت ةماعلا سفن ىف كلذ رثأفناطلسلا ءاج نا كلذإ دعتساو

 ةدوعلا هيلإ بلطي و ةفيلخلا فطعتسي لسرأ كلذب ن.طاسلا معا املو جيجضلاو

 هلوقىل] ذاطل لا تفتت ملف دادخ. ىلإرضنح الو ناطاسأا دوعي نأ الإ ىأف ءراد ىلإ

 ةماعلا نم ريثك هعم ناكو ةوقلاب هت اقا دحتساف ةفيلخلا امأ دادغب ًادصاق رمتساو

 م ةئس لوأ ىف نيقيرفلا نيب تاش وأتم تاصح دقو اني: هنع نوعفادب دنجلاو

 هيلط ىذلا ماصلا ىلإ منج كلذ هللاب دشرتسملا ىأر الب ميظع ممج لك عم ناكو

 ملفدادغإ قارحإب ناطلساا ىلع نو ريشي ةفياخلا ءادعأ ناكو كلذ متف دومع ناطاسلا

 رخالا عسر رهش عبارملإ دادغب ماقأو اذه لثم لعف ايندلا ىواستال لاق لمفي

 ةريثكا باودلاو علخلا ةفيلخلا هيلإ لح نأ دعب اهقراف مث ىو ةنس

 حابصا نب نسل اهيحاص دي نمتوملا ةعلق دوحت ناطلسلا كلم هم. ةنس ىفو

 القاع امي ركابل- ناكو ءاشكللم نب دمع نب دوم ناطاسلا ىفوت همه ةنس فو

 اهتءافيفعاناعرلا لاومأ ىف عمطلا ليلق ةردفلا عم هيلع بقاعي الو هركيام عمسي

 . اهنم ءىش ىلإ قرطتلا نع هباحصال اذاك

 نباهدض ماقهنأ الإ ناجي رذأو ليجلادالب قةتطا لاب دو'دهدلول بطخ قوت ام

 ةنطاسلاب هل بطخو دوعسمل رفظلا ناكف هاشكمله نب دمع نب دوعسم ناطالاهبع

 نم لبق اقرجنس ناطلسلا هسيئرو تيبلا ديمعل قري ملاذه نأ الإ دادغب رباتم ىلع

 لنع نالوعب ايةَتلاق دوعسم هيلإ راسو ةنطادلا نع دوءسم عفد ادصاق ناسارخ

 لسرأ مْ قب اج رجاس و هشيج لقو دوعسم مزجنانأ ةجيقنلا تناك رونيدلا



 هتايصع ىلع هيتاعو ههركأو هلبق هدتعرض>اءلفهيلإ هدرفهدري نم هيخأ نا ءارو

 هيخأ نبا لرغط كلملا ساجأ . هجتكىلإ هدر لب ةنطأسلا ىلإ هدعي ملو هتفلاخمو

 جرخدوعسم كلذ ىأرادلق روباسن ىلإ داع مث دالبلا عيج ىف هل بطتخو هناكم دمت

 مارك الاب ةقيلخلا هلباَمَو اهلخدف شويجلا نمهعمج اءايئاثدادغب ىلإ هجوترهامكم نم

 ةيدوهسلادونإ-!تراسف دعو امب فودةول رغطةب راح شيج هدم لسري نأ هدعوو

 رفتساو ل رغطأبو مزرناةءقوم !.,نيب تناكؤ ناذمه دنع هب اولا تل رغط بوص

 (هاثكلم نب دحت نب درعسم ميتفلا ىلأ :ءدلاو ايندلا ثايغ) ناطاسلل ةيناث ىمالا

 بحاص هسفن دعي راصف دئرتسللل ايوقم قرجاسلا تهيلا نيب ىفالخلا اذه ناك

 دقف .اضيأ فيسلا ةوقب لب اهدحو ةبوتمملا ةوقلابال عاطي نأ بحي ىذلا مالا

 كلذ بيسب لصح دقو هتءلك نوذفتير توعد نويل لارو اءانجأ هرمأ تحت راص

 نم دوعسم ةبطخ عطب ةفيلخلا ىمأ نأ ىلإ تدأ دوعسم ناطالا نيبو هنيب ةرفن

 هعمو هتنطاراديدوع م برحديرب هشيج زوجت لب كلذ دنع فقي لو دا.غب راتم

 ةيسذجلا ةءيصعلا ناف .اقللا دنع قاده ةيصع تاذ نكت ل امأذلإ : ريثكلا دوتجلا

 ةفيللا ركسع نم ريثك زاتا نافرطلا قتلا ا كلذلو لاوحالا تناكامهم ةءالغ

 غلب امو رسأىت> اتباث قبف وه اأ ةفيلخلا دج مزهمئاف دوعسم ناطاسلا ىلإ كارتالا

 ىلع باوعاا نوث< قاوسألا نم اوجرخو اهاهأ ةمايق تماق دادي ربخلا كلذ

 نمطلي قاوسالا ىف تارساح ءاسنلا جرخو نو>يديو نوكسيو مهسوءر

 هتمدخ ,زعب جياع ماقو هظفح نم هب لكوو ةمسخ ىفناطاس' هلعجدففةفيلخ ا امأ

 ىلإدوعبالأو هفيلخلا هيدؤي لام لعرماص" دعاوةرب_2 ى اميتيب لسرلا تددرتو

 ةفياخلا دودي نأ الإ قءي ملو كلذ ىلإ بيجأف هراد م جر الأ . كاملا عمج

 اولثمو هول: ة:ةيئطابلا نم ةعامج ةفيلخلا ةميخ لع مشنأ فداص هنأ الإ دادنب ىلإ

 دشرتسملا ناكر ةغارمةئي دم باب ىلع ةدعّقلا ىذ ووب دحالا موي ىف كلذ ناكو هب

 : يالا نر لاق بطلا نسحاغيل احرصو نأكو ةمه'ديعب مادقإل | ريثك |ءات أمهش

 بتكي ام ندحأ نم عاقرلا ىلع هتوجأ تيرو ةدوجلا ةياغ ى هطخ تيأر دقلو

 دارأ'. نيو : هنيب رادقألا تااخ هند لهاد# نمأتيش 5-5355 نأ لواح كقلر : فاو



 4. ةيسايعلا ةلودلا

 هللاب دشأ رلا ب «.

 ىلو ناكو هتلابدشارلا روصاملا رفعج وبأ هنبا هللاب دشرتسملا دعب ةفالخلاب عيب

 ىلإ ناطاسلا بتكو ةدعقلا ىذ نم ماب ىف ةعيبلا هل تددج هويأ تام املُم دهعلا

 . ءافاخلا دالوأ نم الجر ؟و هتميب رضحو هل ةعيلاب دادغب ةنهت

 دشارلال وا لب « هع٠هيبأ نم اظحدعسأ دشارلاعم دوعسم ناطاسلا نكي لو
 ةودتس خا دوم ناطاسل نب دواد عم قفتاف درعسم ةنطاس لو ةنآل 0 نأ

 كلذب عمس امو هعلخو دوعسم ةمواق» ىلع فارطألا .اسمأ نم ريثك عمو

 ام هءمنمو ةفيلخلا عانتمالاه رصح اهلصو امو دادغب بوص اعرسم لبقأ دوعسع

 دادغب نيكرات اوقرفتوةغيلخلا اوفلا-نذلا ءارمألا ةءلك تفلتخاامناعرس نكسلو

 حراب كلذ ةفيلخلا ىأر امو لصوملا بحاص كنز نيدلا دامع ًانأش ممربكأ ىتح

 ةاضقلاممك م أوارفاظ دادغب لخد كلذ دوعسم ىأر ان وندلا دامعةةفر ىف دادغب
 طخ اهيقودوهسل هتلر ةقارلا فاحش قلا نيفلا مويلع أ تر عوءابقملاو هووقلاو
 تماخ دقق فيسلابناطاسلا باك أ نمدحأ تيقلرأ تدبرخوأ تدنج ع لإ هدي

 اموير داربش و1 هتفالخ تناكو . ةفالخلانم هجورئاوتأد . صاللا نه ىسقت

)01( 
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 هللأ صال ىتمملا مث

 دوعس ناطنسلا هراتخا « رهظتسملا نب هللا مال تملا نيسحلا هللا دبع وبأ وه

 نماثىف هتعيب تناكو ةفالخلانم دشارلا هيخأآن با ماع رض بتك نأ دعب ةفالخلا

 قو: نأ ىلإ ةفالخلا ىف رمتساو ( #00 ةنس ربمتيس اب ) هم. ةنس ةجحلا ىذ

 ةنس مع هعفالخ تناكسف ( 115. ةئم سرامؤ# ) ههه ةنس لوألا عيب ىلا

 - ةنس 5 قوت ْذإ فو: هرمع ناكو اموب ؟ و رهشأ ةثالثو

 راني دفلأ ةئام قادصرلع ةمطاف هتخأ هجورزفهرهاص ىنتقملا ناطلسلا عباب !1و

 كيحب نألورءملاةفيلخلا لواح دقو . هدض ةفياخلان وكي نأ ناطاسلا نمأ كلذيو

 دووهجلا نم هلذبام عم هنكدلو دو ناطلسلان أ دواد كلملا عم داق ةةالخلا هسفنل

 .نابفصأ ىحاونب ىدرلا هوّسف ةينطايلا نم ةعامج هب رمتئا دقف مجني مل مظعلا

 لمهأ نم هيلع نيجراخلاو نيفلاخلا ةرثك عم هناطلس ىف دوعسم ناطملسلا رمتسا
 ةيطخلا ءةنسةثامسأر ىلع كلذو ناذمم هوب ةنسؤفوت نأىلإ هلا ىمأ نمو هتيد

 هده مقت لف قوجاسلا تيبلا ةداعس درعسم عم تنامو كبل_غط ناطاسلل دادغيب

 طستلاو حءازملا ريثك قالخالانسحهلنأ همحر ناكو .٠ اهيلإ تفتلي الو !مدتعي ةيار

 حلصأ نع . مهيف ةريسلا نسح ةيعرلا لاومأ نع ايفع اميرك ناكو سانلا عع

 هدعب ةنطاسلاب دهع دق دوعسم ناكر قالخالا لبسةكب رع مهتيلأو ة نيس نيطالسلا

 - دوم ناطلسلا نإ هاشكسم هيخأ نبال

 رودوهرادذخأو امم ةيقرجاسلا ةئحش درط درءسم ةافو .غلب أمل هناف ةفيلخلا امأ

 اه رضحأ مهنم دحال ةعيد و هدنع م لكو أهيذ مهام لك ذخأ ودادغيب ناطللا باحصأ

 نكاسع» نم رولا ةقاراب مدقتو دينجتلا رثك أو ركاسعلاو لاج رلاعمجو ناريدلاب

 طساوو ةلحلا ةيقارعلا دالبلا رئاس ىلع تلوتساف هدرتج لسرأو ناطاسلا باحأ

 . هدنج ىوقيل هسفنب جرخو اهريغو

 هاشكسام هنايفب عثرو هتوخإو كب لي رةطهمسسأ ىذلا ميظعلا كلما كلذ حبصأ

 اهثيدح صتقن ءالوأ نع اهو ةيكبانألالودلاب فرعت ىنش لودهتمساقت ايهنببصأ



 4 ةيسسابعلا ةلودلا

 ةيكباتالا

 اهتوبوةيكس ان ألاةلودلا اهتهاسو ةةجالسلا ةلودتمح از ىنلا ةيكرألا لودلا نم

 كياتأو قوجاسلا تيبلاب لاصتالا اهعمحجي اهنأ الإ دحاو بسف ىلإ ىهتذتال ىتش

 زايتمالااذبب مداوةدحأ زاتمااذإقوجلسلآ ناكف كلا فم اهانعم ةيكرت ةملك

 . مارتحالاو ميركتلا تاجرد ىلعأ هب قحتساو بألا اذه هيلع اوقلطأ

 ةيمالسالاملاقآلا ضعب ىف كلملا ةجرع ىلإ ةيكباتألا ءالؤه ضعب لصو دق

 نوبستني لود مهعموةيكمانآلا رسالا ءالؤه ىلع قبطي ؛ مهكلم مءانبأ اثروأو

 اهرابخأق وسنس ؛تاهاش بقاب لببقلل اذهب نويقلي الو ةقجالسلا ءالو ىلإ ًاضيأ

 . اه ررهظ بوترت بسح لامجالاب

 اتي يي يي يي الل

 مزراو:“> تاهاش و

 ءارمأ نه ريمال اكوام نيك تش ونأ هوبأ ناكو نيكتش ردأ نب دمح ىلإ نوبستي

 هعئرغ نيكتش وأ 3 ليقف ناتسش رغ نم لنج . 4 م” رتشا كابكلي هعسا نييقوجاسلا

 هيلإ اعوجرم امدته ناكو فاصوالا: لعو هقيرطلا نسن» نو هرعأ العو ريكف

 هبيدأت نس رهجرخو هوبأ هءلع تيبلأ اذه ىناب وهر «. .ع و ءامس دلو هل دلوو

 هيقلو مزراو> قورايكرب داق ىثبح ريمآلا هالوؤ ةيطالا ةيانعلاب هسفنب مدقتو

 علا لهأ برقو اهلعفي ةمركتو اهرشني ةلدعم ىلع هتاقوأ رصقف هاشءزراوخ

 رقأناسارخ رجتس ناطئسلا كلم املو . اولع هلو ان..- هركذ دادزاف نبدلاو

 هلحم رجنس مظعف هتماوشو هتيافك ترهظف اهلادعو مزرارخ ىلع هاشمزراوخ دمحم

 هنبأ هدعب ىلوذ 099 ةنس قون نأ ىلإ ةافكلاو ردفلا ةلالج ىلع ل زيد . هردقو

 هبورحوهرافسأق هعع ةيحصتسأ عه دضتعاو همظعو رجنم ناطلسلا هب رف رسكأ

 كلملافتيبلا اذه مادقأ تةعرواولءو امدقت هدازف ةداهشلاو ةيافكلا هنم ترهظف

 ةيمالسالاداللااوجاهىدلا رثتنأ ىديأ ىلع لاز ثمح +؟م ةتس ىلإ رمتسا دقو

 ةيهاشمزراوخلا كولم تبث اذهو ؛ هحيضوت قأيس ١5 ناخزيكت ةهاعزي

 )١١( نيكتكسس 40-4



 ةيمالسإلا ممآلا خيرات تارضامم 1+

 هما نيك-تةشونأ نب دمع نيدلا بطق 0(

 هوز ده نب رستأ )2(

 هكر رسنأ نب نالسرأ 0

 هدم نالسرأ نب دوم هاش ناطلس (ه)

 هوك - نالسرأ نب شكت (5)

 ىلا - شكت نب دمح نيدلا ءالع (0)

 00 دمع نب قريكشم نيدلا لالج (م)

 ىرلا دالب م اهمل] امو ناسارخ ةقجالملا ةلود تضقنأ ةلودلا هله ديىلعو

 . ربثلا ءارو امو لبجلاو

 ةيقتراآلا ةلودلا  ؟

 ناطاسلاكءلاءنمكواموهوقاكرتلا بكا نب قئرأ ىلإ ةلودلا هذه بسنت

 . هداوق نم دئاتو قرجاسلا ءاشكتام

 افيكنصح ىلع !وتساقترأنب نابقس ةلودلا نيعم تيبلا اذه سسأ نم لوأو

 هاشكلام نب قورايكرب ناطلساا دهع ىف داكرتلا ىسوم ريماألا دب نم عوم ةنس

 . نيدرام اهيلا ُِض مش

 نصحل اب اضادحإ نيتكلم ىلإ ةريغصلا ةكامملا هذه تمسقتا +.0+ ةنس ىفو

 ىدبأ ىلع تبتناو +م. ةئس ىلإ ترمتساف نصحلا ةك-اء امأف نيدرامم ةيناثلاو

 نامثعل أ رووظ دعب ىأ 4لؤ1 ةن- ىلإ ترمتساف نيدرام هكءامامأو نيم وبآلا

 : نصحلاك ولم ءامسأ هذهو ىلنويق هرق دب ىلع تهتناو ةنس ةرشع ىدحإو هئامب

 444 - 6 قترأ نب ناهتس ةلودلا نيمم (1)

 همس نابقس نب ميهاربإ )0(

 6ع ناممس نب دواد نيدلا نكر (+)

 هاء دواد نب نالسرأ هرق نيدلارق (4)

 هما - نالسرأ نب دمع نيدلا رون 09)

 هوا - دمه نب نابقس نيدلا بطق ()



 ةيسايعلا ةلودلا

 دهم نب دوم نيدلا رصان ( ؛؟*)

 دومع نب دودوم نيدلانكر ( )
 : نيدرامك ولم ءامسأ هذهو

 قرأ نب ىزاغ نيدلا من ( 1١

 ىزاغ نب شأن روميت نيدلا ماسح ( ؟)

 شات روميت نب ىبلأ نيدلا مجن ( م )
 ىلأ نب ىزاغ نيدلا بطق ( ؛ )

 ىزاغ نب نالسرأ نب قلوي نيدلا ماسح ( ه (

 ىزاغ نب نالسرأ قترأ نيدلا رصا ( 1 )

 نالسرأ قترأ نب ىزاغ نيدلا محي 020(

 ىزاغ نب نالسرأ هرق (م)

 نالسرأ هرق نب دواد نيدلا سمش ( 5(

 نالسرأ هرق نب ىزاغ نيدلا من )0١

 ىزاغنبولاص نيدلا سمش (11)

 حلاصص نب دمحأ روصتملا )1١(
 دمحأ نب دوم ملاصلا (1)

 اص نب دواد رفظملا (15)
 دواد نب ىسيع نيدلا دب رهاظلا (16)
 دواد ني حلاص 15(

 نييقوجاسلا ىلاوم نه كلم رخخآ اذه ملاصو

 فو

5/4 

 نحل

611 

67 

 هاا
 نك

 هوب

 نفي

308 

 دكا

 هو

 ف

 00ه

”7 
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 ةيمالسإلا معلا خي رات تارضاحي 505

 قشمد ةكباتأ _#

 نيكتخظ نيدلا يهظ مالسإلا فيس اهكولم لوأ وو ورب ةنس ةلودلا هذه تأدتبا

 هداوقنمراصمه اير وس ةقجالس لوأ نالسرأ باأ نب شنت كلملل كولم هلصأو

 قاقدهدلو عمرهم! شقت لتق دعب و . قاقد هدلو كبانأ ناكو مبيلع دمتعي نيذلا

 مسا لعجو ريغص هل دلوا كباتأ بطخ ؛هوري ةنسقاقدفوتاملفهريهظو دنس ناكو

 لفطلا اذه مع شآت نب شاتكبل بطخو هتبطخ عطق مث ةدحار ةنس هين ةكلمملا

 ابنمداع اخو اهكناف اهدصقف ةبحرلا دصقي نأ هيلع راشأو ةئسس +١ رمعلا نم هلو

 شاتكبلواح دقو . قاقددلو لفطلا ةبطخ داعأو قشمد هلوغد نم نيكتغط هعنم

 كلم رمتساو حجب لف سدقلا ىف نر فالا كلم كلذ ىلع ناعتساو هكلم درتسي نأ

 دقوأر يثك ًارورس هب اورسؤ لدعلا مريق ثبو سانأأ ىلإ نسحأف نيكتذطا قشمد

 : مهكوام ثيم اذهر م وة:- كنز ل 1 ديىلع ىبتتاو ةنس 6+ هيقعىف كلملا رمتسا

 هاب - 61 نيك-:غط نيدأا ريهظ مالسإلا فيس (1)

 هرك - ىروب كولملا جات (؟)

 هجو ليعامسا كولملا سمش (م)

 مهم دو#ث نيدلا باهش )5(

 ه4 دوم نيدلا لامج ()

 هوو - قبأ نيدلا ريجم ()

 لصوم ا ةيكباتأ - ؛
 ناكورقنسقأن ب كنز نيدلا دامع ىلإ بسنتو م ةنس ةلودلا هذه تأدتا

 رايكزم ًادودعم ناكو قوجللا نالسرأ بلأ نب هاشكامناطا لاكولع رقئسقأ

 ناطلسلاب قدتلا مثاويفهب انقسا بلح كلءامو شقت هيخأداوق نم هامكملم هلعج داوقلا

 قارعلا كلل؟ هسفن ىنع شقة ناكو . هتمدخ ىف راسو هاشكتام ةافو دح ق ورايكرب

 ناقيرفلاقالاف رقتسقأ مهءاعوونجلاهيل] قور ايكري لسرأفاهيلعرطسل شو رجلا زهخ

 مزهناةاولتتقاو خسارف ةّتس بلح نيبو هنيب ناطلسلا لت نم ابي رق نيعبس رهن دنع



 2 ةيسابعلا ةلودلا

 هتيعرل أاظفحو آسايس ءارمألا نسحأ ناك ! ريص لتق مث رسأ وه تبمثو رقتس قأ عم نه

 هب متهاو ةيقوجلسلا ةلودلا فيك ىف كنز نيدلا دامع كباتأ هنبا أن 7
 ًاشقف مهنع عفدلاف لتقدنالو موتيب ظفح ىقءاضبلا ىديآلانم هيبآل امل مهكولم

 لاز امو اها] ميفكيف مهتامهم ىف هب نونيعتسي !وناكر امادقم ةمه اذ ةيلاع ةأشن

 موقيل هالو ةنس 1 وملا ةنيدم دوم ناطلسلا هال ؛ ىح هتمه ىوقتو هركذ هنفي

 . هيب ريا ىجاقلاب فورعملا هأش خورف هدلو كلانأ هلمجواهنأش حالص ]واهظفح

 لارتال ة,هنييبيلصاا داهجفل ناكواحالص :ةوقوتيافك هتيال وف كن زرهظأ

 . لود ةعبرأ ىلإ تعسفنأ دقو .٠ قىدز تن نم ةيكس اتا ا روهودهأ 1010

 . اهكولم تبث ادهو لصوملا ةيكساتأ ىلوألا

 ه49- هماأ) ىلز نيدلا داع كياتأ )١(

 ه44 - كنز نب ىزاغ ندلا فيس (؟ر
 هدم - ىكاز نيدودوم نيدلا بطق (م)

 مالا - دودو» نب .ىزاؤ نيدلا فيس (4)

 همك - دوووم نب دوعسم نيدلا رع (6)

 5-5 دوعسم نب هاش: السرأ نيدلا رون (1)

 وزو هاش:السرأ نب دودسم نيدلا رع (/)

 دهذكا دوعسم نب هاشتالسرأ نيدلا رون 0(

 ١ - دوعسم نب دو# نيدلا ريصن (ة)

 هه - قاؤا نيدلا ددب )٠١(
 هى ولْوَل نب ليعاعإ] (11)

 8 كيم لحل كلملا أب لقتسا مالوم وهلب تيملا اذهنمسدل ؤلؤانيدلا ره م

 . لوغاادبب ىلع ةلودلا هذه توتنادقو دومم نيدلاريصن



 ةيءالسإلا مهلا خيرات تارضاعع 15

 ايروس ةيكباتأ ه
 نإف ىكنز نيداادابع اريف لتق ىتلا ةنسلا ىهو معو ةنم ةلردلا هذه تأدتا

 نيدلا روندو# و لصوملا كلم ىذلا ىزاغ نيدلا فيس هيدلو نيب تمسقا هتكلم

 الإ ابنم نكحي ملو نيسوياألا ىديأ ىلع هبوب ةئس توتناو بلح كلم ىذلا

 . دوم نب ليعام] حلاصلا ناشلاو كنز نب نيدلا روت دوم امهدحأ ناكام

 نالجرلاو بريأ نب فسوي نيدلا حالص ذاتسأ وه اذه نيدلا رون دومتو

 . نييبيلصلا داهج ىف ةتياثلا مدقلا هل امهالك

 راجنمم ةيكب اتأ 5

 نإَولصوملا بحاصدودوم نيدلابطق ةافوذعب موج ةئمءةلودلا هذه تأدتل

 وهو «يبأ نع ىلوناكىذلادودوم نبىزاغ نيدلا فيس هيدلو نيب تمسقتا هدالب
 اذهو دودوم نبأ كل ز نيدلا دامع ىاشلاو لصوملا كلم اذهو نيرخأآلا رغصأ

 <ررب ةنس ةلودلا هذه تبتناو دومع نيدلا رون همع ةطساوب اهدمامو راجتسم كلم

 5 اهكولم تدأ اذهو نيد ويألا ىديأ ىلع

 هوؤاد مذك دودوم نب كنز نيدلا دامع (1)

 ذك - قكنز نب دمج نيدلا بطق (0)
 هاج هامذهاش نيدلا داع 69)

 ة11/- رم (:)

 ةرزجلا ةيكباتأ 07

 بحاص دردو* نب ىزاغ نيدلا تمس ةاتو كعن مال ةئس ةلردلاوده تأدتا

 كلم اذهو ربك آلا وهر دوعسم نيدلا رع هب دلو تلد تمسقتلا هدالب نإف لصوملا

 كبف انيتشب قر رع نبا ةريوج كام اذه درومسم نيدءأكأ ركتس قاذاو. لضوملا

 4.6 - هإلذ هاش رجتس نيدلا زعم (1)

 - م هأش رجس نب دو# نيدلاز عم (؟)



 +617 ةيسسايعلا ةلودلا

 5144 - دوم نب دوعسم (؟)

 لبرا ةيكباتأ - م
 كوام وهو نيكشكي ن ك؟ ىلع نيدنانيز اهسسأ هععوب ةئس ةلردلا هذه تأدتا

 ادالب متن دقو دودوم نيدلا بطق هدلو كباتأ هلعج ىتز نيدلا داعل ىناكرت

 رقع ةماقو نارحو راجتس أن, هدم ناك ةيكتزلا ةودلا هدب ىف ةريثك

 هدوم ةنسىلإك لذكر متساواه ريغو روز روشو تب ركد:و ةيراكمملا عالقو ةيددملا

 راسف لب رإ ىرسهل قييلو دودو«نيدلا بطق ىلإ هديب ام عيمج لس تومب نأ لبقو
 فسوبرفظملاوبأن يدلانيزدنب اهلدب ىلوف ىفوت ةنسلا هذه ىفو اهب ماقأو لصوملا نع

 ىرريكوكن يدا رفظ» رك الاورخأن اكو زاعاقنيدلا دهاج هل بصعت ريذصلا وهو

 ذئموي اهك-امو لصوملا ىلإ راسف هتيغب ىلع لصحي ملف هيبأ لدب نوكي نأ لواخ

 هجوزواهرئاهعاطقأ ىف نيدلا حالص دازو هنم نكمو هدنع ىظخل فسوي نيدلا

 فسو.هوخأ ىف وتاءلفةع رعوةدجن رهظأو هدهاشم نم | ريثك هعم رضح دقو هتخأ

 هس. ةنس تام نأ ىلإ هيف رقتساف لب راب كلم ىلإ نيدلا حالص هدر هم ةنس

 لوغملاءاجنأ !]نييسايعلا ىديأب تيقيف ىمايعلا ةفيلخلل هتوم لبق هدالس ىصوأو

 . اوذخأ اذ اهوذخأف

 ناجيبرذأ ةيكباتأ - و

 لامكلل اكوام ناكو زكدليا ريمآلا وه اسمو مسد ةنس ةلودلا هذه تأدتبا

 ناطلسلا ل[ ركدليا راس لاككلا لتقف اءلذ قوجلسلا دومحم ناطاسلا ريزو ىريمسلا

 دنع رضحيدعي واهل ] ىضف ةيتارأ هالو ةنطلسلا دوعسم ناطلسلا ىلو الو . دوم

 اه ريغو ناذمهو لبجلادالب وناجيب رذآر ثكأ كلم مث . هريغ الو دوعسم ناطلسلا

 وهول رغطنب هاشتالسر أل ةنطاسلاب ب طخ ودالبلا نم امهيلإ امو ىرلاو ناهفصأو

 سياغت باب نمك!٠عسأاو عاتالا ىوس سراف فلأ نيسمخ هركسع ناكو هيدر

 ناكوهيل]لصت ةيارج هل تناك امن] 5> هعم نالسرأ ناطاسلل نكي مو ناركم ىلإ



 ةيمالسإلا ممآلا خيرات تارضاحم 4مم

 مهضعي فصنيو ما وكش عمسل و ةيعرلا هسقنب ساحب ةريسلا نصح القاع زك دليا

 : تيملا اذه كوله تدك اذهو صضعل نود

 هده- هل زكدلي] نيدلا سمش ()

 همز - زكدلب] نب ناهج ناولبسلا دهم )0

 6م/ - ركدل,] نب نامّثع نالسرأ ليزق (م)
 1 دمع نب ركسب وبأ (4)
 ةا دم نب كيزأ ندلا رفظ» (6)

 مزراوخ تاهاش ىديأ ىلع مهتلود تبتنا دقو

 ( ةيرغلسلا ةلودلا ) سراف ةيكباتأ - ٠٠

 ىقنايرتلاداوق دحأ رغلس ىلإ بسفتو 6م ةنس سرافب ةلودلا هذه تأدتأ

 : اهكولم تيث اذهو لوغملا ىدبأ ىلع ه5 ةنس اهتيان تناكو ةقجالسلا دهع

 ةهوال- م4 رغاس نبارمذم (1)

 هما - رقنس نب كاز (؟)

 هذا - قكاز نب الكد (م)
 5 - قىتزن كعلم 4(

 هم - دعس نب ركن وبأ (0)
 <« كعس نب لدي )5(

 54 - دمع نب ءاش دمع (0)

 وكما دعس نب رغاس نب هاشةوجلس 6(

 "مك ركب ىنأ نب دعس نب شيبأ ()



 4 ةيسابعلا ةلودلا

 ١ - ةييسرازهلا ) ناتسرول ةيكباتأ (
 سراف ةيكباتأ ةيرغاسلاةلودلا عو رق نه ىهو هم ةدس ةلودلا هله تأدتا

 : مهكوام تبث اذهو مثداوق دحأ رهاط وبأ اهمسأ

 و... ه4 دنع نب رهاظ وبأ(1)

 46ه. رهاط ىأ نب بسرازوه نيدلا ةرصن (؟)

 هاب - بسرازه نب الكد (م)
 كاب بسرازه نب وغرأ بلأ نيدلا سمش ()

 ماب - وغرأ بلأ نب لوآلا ءاش فسوي (0)

 دوك - فسوي نب لوألا بايسارفأ (5)

 اال - وغرأ بلأ نب دمحأ نيدلا ةرصن ()

 74غ - دمحأ نب ىناثلاءاش فسوي نيدلا نكر (4)
 8785 هاش فسوينب ىناثلابايسارفأ نيدلارفظم (9)

 <86 - ىقاثلا بايسا رفأ نب جتاشوه نبدلاس مث )٠0(

 م16 - دمحأ(11)

 كلا ديعس سبأ (1؟)
 مقال - نيسدح 0

 نيدلا ثايغ 015(

 ةيروميتلا ةلودلا ىديأ ىلع ةلودلا هذه تبتنا دقو

 ةشيم 5 تاهاش

 ناكو طالخةني دم ىطقلا نابقس ريمألاوه اهسسؤومو هرب# ةنس مهنا ودتأدتا

 هلليق مثنمو ناجيبرذأ نم ةنيدم بحاص قوجاسلا ليعامسإ نيدلا بطقل اكولع

 قفتاف ناةسلدع رهتشاواوِلظو ناورم ىبل طالخ تناكو ا.ذاك ًامهش أكن ىطقلا

 تيباا اذهنم كولملا ءامعأ هذه هيلا اهوءلاسو هل اهوحتفوءاجخ هورتاكو طالخ لهأ

 هلو عوج ىطقلا نانقس )١(



 ةيمهالسإلا مهلا خيرات تارضاحع 5

 55086 نموأ هاشميهاربإ نيدلا ريهظ (0)

 م89 - دحأ )م

 هاله - نامقس نيدلار صان (4)
 همه - هالف روءيتكب نيدلا فيس (ه)

 . نيقرافار٠ بحاص وهو رمل اكول ناك

 هوك - همك رقنس قأ نيدلاردب (5)
 . هتنبا جوزو رقنس قأ كوام وهوىرانيد رازه همسا

 * 28 د ه5 ررميتكب نيد#روصنملا (7)

 1.5 ناياب نيدلا زع (م)

 . نيسوبآلا ىدأ ىلع مهتارد تبتناأ دقو

 ةيروغلا ةلودلا

 تماأق ةلردىهو ةيروغلا ةلودلا دهعلا اذه ىف ت؛دح ىتأا لودلا ىلإ فاضيام

 وغلا وهو اتاهن ناكم لإ ةودلا هن بينز." كتتلا هلوودلا نالطا لع
 كلذوعم ىهواشحوم ةعساو ةدرأب دالد ىهو ةنزغو ةاره نيب ةيالوو لابج وهو

 ماسل 1 دالبلا هذه. ماق هوكزو ريفاحل لاقي ةعلق اهيفام ربك أو ةنيدم ىلعىوطننال

 دنطاو ناغفأو روغلا دالب نم نيكتكيس لآ كاع ناكام اوكلمو هع ةنس نم

 ةو؟ ةنم لإ امتاق مهكام لزي لو

 رهاصو روغلادالب كلمنيسحلا نيدمع نيدلا بطق تيبلااذه نم ماق نما دأو

 هتف تادوةرهاصملا هذه هنأ مظعف ةنزغ بحاص م ءاربإ] نب دوعسم هاشماربم

 اولوو ةيروذلاىلع هلثق مظعف هلتقف مظعثدح هنم نوكي نأ لبق هاشمارج هلجارف

 اركسع عمجل كلم ىف نكمتو » سا ىوَقف نيس نيىروس نيدلا فيس هاخأ» دعب

 هاشءارم اهنع برهو اهكلم ةنرغلصو اهلفديخأ رأثب ًابلاط ةنزغ ىلإ راسو ًاريثك
 هئاَقل ىلإ ىروس جرفت همم اهلهأ وهو ةنرغ ىلإ داعو ةريثك اعومج عمجل دنبلا ىلإ

 ةنزغكلم داعتساوهباصو هاشمارهب هرهقف هدونجىروس مسأن اركسعلا فاصقاملف
 . ةميظعلا ةءورحلاو ريرفلا مركسلا هل دارجالا ددأ ىروس ناكو ه4 ةئس
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 داع ةزوس ناهجهبقلو نسحلا نب نيس> نيدلا ءالع هاخأ هدعب ةيروغلا راتخا

 هاخأ اهباع لمعتساو هاشما وب اهنع جرخأو اهكءامو هو . ةنس ةنزغ ىلع ةركلا

 قيدلا فيس هيخاآلو هسفنا بطخو ةكلمملا تت ىلع هساجأو ادم نيدلا فيس

 ةبقوجاسلا نيطالسلاة داع ىلع ريجلا ل حو مظءم ا ناطاسلاب نيدلا ءالع بقلتو هدعب نم

 نسا نب ماس نيدلاءاهم نب دم نيدلا ثاغهدعب كلف هم ةنس نيدا' ءالع تامو

 امهعوجتيوقوامهتريس تفس>دقودمت نيدلا باهش هوخأ ىوقألا هدضع ناكو

 نيكتك_س لآ كلم ضرةنا اهدي ىلعو دملاو ناغفألاو روغلا دالب اكلق

 . اييرقت ةنس ؟و+ اوكلم نأ دعب هرب ةدس

 بقات و نيدلا ثارغل بطخ مهلاومأ و هركاسع ترثك نيد دوغلا كلم مظع الو

 مالسإلا نيعم ايندلاو نيدلا ثايغ ربان لا ىلع هل ىعدب ناكو نيطالسلا باقلأب

 . نينمؤملا ريمأ ميسق

 رسيت دنلا دالب مظعدو ناسا رخدالب مظعم ىلعهيخأو نيدلا ثارغ كلم دتماو

 كولءنمامهلبقدحأ هذابب ملام مهنم اغلب دقو اهكولم عر دنو اهنم ريثكلا حتتف ال

 هكواماهعطقأو دنحلا دالب نم اهحتف ىتلا كلامملا ىمرك ىلهد ةنيدم لعج و نييلسملا

 رمتسا نيذلاىلهدزيطالس تيب سستم وه اذه نيدلا بطقو كريأ نيدلا بطق

 م5 ةنس ىلإ ىروغلا نيدلا باهشاوءيف قوت ىثلا ةنسلا ىهو ه ١9 ةنس نم مهكلم

 : تيبلأ اذه كولام تدث اذهو

 )١( نيدلا بطق كييأ 0005
 )( هاش مدأ 259068

 ير ىيدلا سم شقلا (م)

 ) )4هعع د نيدلا نكر لوآلا هاشزوريف

 دس - ايضر (ه)
 ( 0نيدلا زعم هاش مارهب 003

 )( نيدلا ءالع هاش دوعسم - 344
 نيدلا رصن لواآلا هاش دوم (هز 3

 همك نيردلا ثايغ نبلب (؟)



 ةيمالسإلا ممآلا شيرات تارضاحم كلي

 )٠١ ( نيدلا رعم ذايقيك .

 ماظعلا دئلا كولم نم نادودعم نيدلا بابش هوخأو ىروغلا نيدلا ثايغو

 ةيفيكتكيسلا ةلودلا دعب ةيدته ةكلمم ىلا ىه ةيروغلا ةلودلاو .

 اوأرماشلاب حر فالانأ ميسو ةيناثلا ةيبيلصلا برحلا تلص- تملا دهع ىفو

 اوررقف مهتوصح و مهلقاعم نم ريثك ىلع ىلوتس) دقف ىهلاهام نيدلا رون دوق نم

 تماقأ السر كلذل اولسرأو كلاثلا سو. اجوأ ابايلا نم ةدجنلاو ةناعإلا بلط

 هفلس نوكي نأ ىشخو ةريغلا هسفن نم تكرحو هتدعقأو ابايلا ةديدشلا مها رابع

 ةيعادلا باجأف عباسلا زيول اهكلمو اسفر ىلإ هتاعد لسرأف هنم زوفلا ىلإ قبسأ

 نيملسملا ىدب نيب اهرلا ةكلم طوقم نم هب اوريسخأام مويف رثؤ» مظعأ ناكو

 ناكواضيأ ةيعادلا ب اجأُو ثلاثلا دارت وك اهت لءو ايناخأ ىلإ اضيأ ةأعدلا تاسرأو

 ةيناثأإ برحلا ءذه شويج ىلع ةماعزلا نيكللملا نيذمل .

 اهكلأم ناكو هيجي ثلاثلأ دارتوك كلما الوأ ةيتيطتطسقلا ىلإ لصو دقو

 مهل داكف هتكسام ىلع نييبيل هلا نع فام: ناكر لرآلا سويسكيلا ليوامع

 هش حي ماسلا سيول هالت مث دياكملا .

 ةدب دش بو رح آل ود موقلف ةقج السلا دالب ةمئ .ةدالب .:زاتجالوأ ناملآلا بهذ

 شويجلا ل, اقىتحا ريسك ايئاخدتريمهميعز تاعج و مهرثكأ تأةقو مهتدح ترسك

 باذعلانماوقاذنأدعب سدقلا ىلإ اواصو ىتح هشيج لولغب مهعم راسف ةيسن رفلا

 قشمدةنيدمىل] باهذلا|وررقةسدقملاةةيدملا اوراز نأ دعب و هو ةنس كلذو اناولأ

 قبأنيدلا ري وهو ةيكبانألا ةلودلا رخآ .كاذ ذإ اهحاص ناكو اهيلع ءاليتسالاو

 ناك أ راس . زنأزيدلا نيد٠هال را هتلردؤمآلاونيكتغط نب ىروب نب دي نبا

 فحزواهو رصاحوو ع مةسقشمد الصو ىتح ماشلا جن رقإ دونج امهعمو امهدون<

 انسح الب اولب أو مدر ىف نيدجب دلبلا لهأ معلإ ٠ دجنةسلسرأ دق نيدلانيعم ناتو

 بحصتساو بلح ىف أى ح ليقأ و ىعادلا باجأف لصوملا بحاص ىزاغ نيدلا فيسب

 اوفاخ كلذ, نويييلصلا لع الو صم ايتأ ىح اراسو نيدلا رون ًادو# هاخأ اهنم

 اون دحينأ ريغنم هدالب ىلإ اوعجرو نييتاخقشمد نع !ولحرف نيران نيب اوعقي نأ
 . قشمد ىلع نيدلا روت دو# ىلوتسا هعو ةنس ىفو ارثأ



 1 ةيسايعلا ةلودلا

 . مظعلا ةقج السلا كاملم ترو ىلا لردلا و هدو

 هيخأ ناىلإ دهعناك هنإاناقدوعسم ناطلسلا ةذو دعب لالا نآيب ىلإ نآلا دوعن

 كلملا ]لس رأكب صاخي فورعملاه.نأ داوق دحأ نكللو الدف هل بطخو هاشكسام

 بط و هضيقيفهدنع رض نأ ءدصق ن اكو هيعدتسإ نأتسزوخي وهو در نب دمع

 هلبطخرةنطلسلا تخت ىلع هساجأ لصو ايلف هيلز دم كلملا راسق ةنطاسلاب هسفنل
 كلا اىلا لخد هنإ مث رادقملاةلياج ةميظع اءاده هل لمحو هتمدخ ىف غلابو همدخو ام

 لس رأوةنطاسلا دحر قتساو نازنعهللةىفمسطتني ملو دمحم هلتقفهل وصو موي ىلا دمع

 نمراسف كلذ ل] ءتباج] نم عنتماف قارعلاو دادغبب هل بطخم نأ بلطي ةفيلخلا ىلإ
 منها دقو هه) ةنسةجحلاىذف امملإ لصوو قارعلا رض ةريثك ر كاسع ىف ناذض

 تبصنو ةءاعلاو دنجلا ىلع حالسلا اقرفو داب نع عافدلا ىمأب هريزوو ةعياخلا
 لهأ ىلع راصحلا دتشاو بر رح ةدع نيقيرفلا نيب ترجو تادارعلاو تاقينجتملا

 هنوتصاتيال دمحم ناطلسلا نودعاسي نيذلا ضعي ناكو مهنع دارا عاضقنال دادي

 ناطاسلاىل ربخد رولاهلا كلت ىلع ماهيب و ؛ورصقو !ررتفذ نيدلسألاو ةقيلخلا لعل

 نبنالسرأ كلخلا ,نارأنالب بحاص زكدل ]هعم ودومح نب هاثكسام هاخأ ثأر دمحم
 مهاومأد عمم نيذلا ءاسالالهأاودخأ .اهلع اول .ةساو ناذمه اولخد دق لرط

 وهن اهنع لحرو ءىث ىلع ردي مه هانم غلبي هلعل لاَدَقلأ ىف دج دمحم كلذ مس املف

 هموصخ اهم جرخ ناذمه براق املو هوب ةنس ءاوآلا عيبر رخارأ ىف نادم

 . نيفئاخ نييئاخ

 تناكودحأه يف ةكرشبال ةفياخأل قارعلا راصر ناهفصأب كام راد ىف دم رقتسا

 ةنسنا ذمه ىوتهنإفدمت هأ, نيب راقتم نينمز ىف ىئتقعا ةفياخلا , دمع ناطاسلا ةافو

 ةفئاط رءا تكلم :اخأا وبلطةفئاطف !ريثك افالتخاهتومدعب هدارق فلتخا دقو هوو

 نب نالسرأ اوباطةفئاطو رثك آلا مو ءاشكمه نب د نب هاش ناملس همت اوبلط

 مدقملا ةطساوب لرغط نب نالسرأل مالا مت ًاريخأو هاسثكلمنب دمع نب لرغط
 . هييبر ناطاسلا اده ناكو زك دليإ

 نملوأوهو هوه ةنسلرالا ميبر ىناث فوت هبإف هللا سال ىنتقملا ةقيلخلا امأ

 لوأو نآلا ىلإ ليدلا مايأ لوأ نم هعم نوكتي ناطاس نع ادرفتم قارعلاب ديتسا



 ةيءالسإلا ممالا خيران تارضاحم 55

 نءءافاخلا ىلع كلامملاكت ني نم هباححأو هركسع محو ةفالخلا نم نكست ةفيلخ

 بوردللارشا.» امادّقم اءاش ناكو دضتءملا نوكي نأ الإ نآلا ىلإ رصتاملا دهع

 اهنم يوفي الناك ىحداليلاف رايخآلا باوصآل ةميظعلا لاوءآلا لذي ناكو هسفنب

 ريبكسا لقعلاو ىأرلا ئوذ: لاجرلا نم ةزيسلا نسح ةلداع اهب ركاملح ناكو .ىث

 هللا دجتتسملا 0

 سواطاهمسادلو مأ همأو تارمال ىنتقملا نيهللاب دجتتسملا فسوب رفظملا وبأ وه

 تام نأ ىلإةفياخرمتساو هدلاو ةافو بقع ةفالخلاب عيوبو همو ةنس دلو ةيمور

 . ه5 ةنم رخآلا عيمر عسانا ىف

 . اعويسأو ارهشو ةنس وو هتئالخ تناكف

 ناو ليا هر نونو تانيا ةانفزالا دودي دوت نقال

 داسفلاو ثبعلا له أىلع ؛ديدش ناكو اًميش اهنم قارعلاب كرقي ملو ملاظملاو سوكسملا

 هيف عفشت هسبح لاطأت سائلاب ىعس ناك ثيدخ ىلع ةرم ضاق سائلاب ةياعسأاو

 كيطعأ انأةفءاخلال اةفراتيدفالآ م ةدهنع لذاو هتمدخ نيصتخملا هبأحأ ضم

 هقاطي لو سانا نع هرث فك آل هلثم خآ اناسنإ ىلإ رض#و راتد فالآ ةرشع

 : ًاضيأ اماصأ لع لاومالانم اريثكد رو

 ضعب نأ الإ نسح ل.عاذهو حارخلاىلإ اهداعأو تاعط'ةملا لح هنأ هلامعأ نمو

 وهر هبويع نم ىلدعلا اذه نودعي كلذ لجأ نمو هب امر رضُت ق رعلاب نييولعلا

 : روهعجال حالص

 ءىث هل نكي ملو هاشكام نب دمع نب هاش نالس رأ هدهعا ةقجالسلا كلم ناكو

 . هيأ دهد ذنم اهرمأب ةفيلخلا ديقسا لب اهسقن قارءلا دالي ىف ناطلسلا نم



 عيوب . ةضغ ىعدت ةيئفوأ دلو مأ همأو هللاب دحتتسملا نب نسملا دم وأ وه

 ريغ لاومأللل لذبلا ريثك ةيعرلا ىفةريسلا نسحالداع ناكوديبأ ةافو دعب ةنالخلاب

 لماش نأسح]و ماع نمأ ىف همم سانلا ناكو هذخأب ةداعلا ترجام ذخأ ىف غلايم

 وفءلل اب بونذلا ىلع ةبقاعملا لياق املح ناكو هلثم اوري مل نوكسو ةئيتأمطو

 ةدعقلا ىذ ىتأم هنافو تناكو . ًاديعس تامو ًاديح شاعف . نينذملا نع حفصلاو

 ه مايو ةئس

 اهبسؤهةمببةيب ويلا ةلودلا ترهظو رصع ةيمطافلا ةلودل'تضرقنا هدهع ىو

 نيدلا روت دوم فت.ك ىفرهظ ىذلا بوبأ نب فسوب ىنوبآلا نيدلا حالص مدقملا

 هللا نيدل دضاعلا ةف.إ1لا ةبطخ تءطق ثمح ىدإب ةنس مرع ف كلذ ناكو ديرشلا

 . هللاب ءىضتسملا وه نييسايعلا نم هل بطخ ىذلاو رص» خيرات ىف كلذ ءافت-او

 هاشتاطلم هنا هدع كلمو رستأ ن نالسرأ ليا هاثمزراوخ قوت هدهع ىو

 دصقو ركاسعلا عج شك: نبدلا ءالع ربك الا هوخأ كلذي معاملو همأ ريبدتي

 . كلاب لقتساو اهيلع ىنوتساف مزراوخ

 جيرفإلا دامج ىفو ريخلا لاعف ىف ةتباثلا مدقلا وذ مظدلا لجرلا ىفوت هدهع ىفو

 نملاب و نيم رجلا هل بطخ م ًادج كلام علا دفن اكو ىكلتزن نيدلار ون دوم رهو

 ىف نقلا تالاف هلدعوب هت زيص بص قيرالا ركز قط دقو ايكودو صنو

 رحو نيدشارلا ءافاخلا دعب اهيفرأ لذ نيمدقتملا كولا ريس تعلاط دقو : هذ را#

 ناسح رابخأ هلو «لدعلل هن. ايرحت رثكأ الرب هتريس نم نسحأ نيزعلا دبع نبا

 . ةعاض بتكلا اهيف تفلأ

 قش
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 دلو مأ همأو دجنتسملا نب ءىضتسملا نب هللا نيدل رصانلا دمحأ سايعلا وبأ وه
 . درعز اهمسا ةيكرت

 سرام#» .) هايم ةنس ةدعقلا ىذ ؟ ىف ءىضتسملا هدلاوةافو دعب ةؤاللاب عبوب

 +89 ةنس ناضمر نم ةليل رخآ ىف فوت نأ ىلإ ةفيلخ لوي ملو ( )16 ةنس
 وهو اموي و رهشأ ةرشعرةنس ع5 هتفالخ تناكف ( ؟؟ب9ه ةنس ربوتكا < )

 هعم للاب رص:ة-لاال] نييمطافلاءافلخن م هيلعدزي لو ةدم سايعلا ىنب ءافلخ لوطأ

 هنإو رصانلا نحرلا ديع الإ سلدنالاب ةيمأ ىنب ءافاخ نم الو ةئس .. ىلو هنإف

 .ةئس ه٠ ىلو

 هدهعل ةيمالسإلا كلامملا لاح

 ةلودلا تأدّبارصانلا هدهعىف و . نيدحوملاةلرد ايقيرفلامثسلدناألا ىف ناك

 . ندحوملا باقعأ نم وهو هوو ةنسىنبرملا قحلا دبع اهسسسأ شكارمب ةينبرملا

 نيدلا حالص اهسسأ ىتلا ةيبويالا ةلودلا ايروسو نيمرحلاو نولاو رص ناكو

 ه4 ةئس بوبأ نب فسوي

 . ةيكسبان اللا لرد اياقب رمع نبا ةريزجو راجتسو لصوملا» ناكو

 .مدرلا ةقج الس لو دةينوقب ناكو

 رخآ وهو ىناشلا ليرغط ناطاسلا ةقجالسلا نم ق' رعلاو ليجلا دال ناكو

 . قارعلا ةّمجالس

 مهنم مآآلاب مئاقلاو ةيهاشمز راوخلاةلودلا اهيلإ امو ناسارخو مزراوذ ناكو

 <11 ةنس ىلإ دم نيدلا ءالع مث وج ةنس ىلإ نالسرأ لي] نب شكت ناطاسلا

 . مثرخأ وهو 0م ةنس ىلإ ىربكنتم نيدلا لالج م

 . ةيروغلا ةلردلا دنهللاو نائفآلاو روغلاب ناكو

 ليرغط لتقب هو. ةنس قارعلاب نييقوجاسلا كلم ىهتتا هتلانيدل رصانلا دبع ىف
 راصفادج كلم عسلا ىذلا شك: نيدلا ءالع هاشمزرارخ دب لعن الس رأ بلآ نا



 ا ةيسابعلا ةلودلا

 ءاضقاا دعب اهذخأ ىلا ىرلا دالب ىلإ اةرشرهنلا ءاروام دالب ىصاقأ نم !دتم كلم
 نوكتنأع مط دق رصانلا ةفيالاناف اتباثىرلاب نكي ل هك-امنكسلو ةقجالسلا ىلع
 دعب اهدرتساف هريزو ءم أ دنج اهيلإ لسرأفا أبنع هاشم زراوخ ليحر دعب هل دالبلا

 كلذ هاب اذ ءاعزراوخ نآف لطي مل كلذ نكل هاشيزراوخ ركسع براح نأ
 بطآ هنا هفلخو وت هوك ةنس قووهتم دالبلاذخأو ةفياخلا ركسع براك مجر

 . اعاسأا كلم دازو دم ةاشمزرارخ نددلا

 دادغل ريانمىلع هسا ركذب فرشتب نأيك ام عاسلا دس ةهآاشءزراو> ىوه ناك

 عطقىتح امهنيب ةدادعأا تدتشاف هيلع كد ةعيلخلا ىنأف ةقجالسلا لدب هل بطخيف
 ىذلا!ذهو داسفلا تاقلح تمندحت- اقمدالب ربانم نم رصانلا ةيطخ هاشمزرارخ

 هللانيدل رصانلا ءاعدتساب ناك از رثتلا جورخ نأ دّقتعي نيخرؤملا نم !ريثك لعج

 هنع فخآف هأ هز راوخ مهم لغتشإ نأ رهظيام ىلع هدصق ناك درب آده سيلو

 . ليق نم كلذ اوداتعا دقو هتأطو

 ةيمالسإلا دالبلا ىف مظعلا ثداحلا

 راتلاو لرغملا ةراغإ

 هالبلاىل] رثتلاو 0 ف:اوطجورخ ىالسإلاخرالا فشداوأل ا ربكأ نم

 ناكبايلا اذه حنف ةزوأانروأ قرشوايسآ ىف اهمظعم ىلع مثقاليتساو ةيمالسإلا

 . ىزراوخلا شك نب دخت هاشمزراوخو ىلر ذم ا ناخزيك-ةج دي ىلع

 فدارمموهراهذاذعأو منواب مظع» قرفتت هنءر ةيكرلاةمآلا نم ريبك بعش : رثنلا
 ناكربااو ن ويناهثعلا مهتما ربا ةفاك كارتآلا رئايةنودعب مهن] ىتح حر فإلا دنع كرتال

 وخرؤمو ايتوكسا وأايتيس مساب نانويلآءامدق دنعنيروهشماوناكو ممريغونامرقو

 نادل ,هلدل وةميدَملا ةنمزالا ىف كرتلا كولمدحأ ناخهجنلأ نولوقي مموباسنو كرتاا
 . ةيبرعلا ةمالا ف رض»و ةعيبر وحن ناخ لعمو ناخرات: امه نامأوت

 دهع ىف نيبعشلا نيب عازلا عقو نأ ىلإ دادوو ءافص ىلع اهدالوأ رمتسا دقو

 رصتت |ةليوط بورح_] عازنلا اذه رجو رثتلا كله ناخ جوس و لغملا كلامناخليا
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 اوديعتساف رثتلل تقولا كلذ نع ةدايسلا تراصو لغملاكلم ناخايألتقوراتتلا ايف

 اورسكو ىمتلا بره اوءاقن اودحتاو ميعومج لغملا عمج نأ ىلإ ةليوط ةدم لخملا

 لغملا ىلإ تقولاكلذ نم ةدايسلا تداعف مهتي رح نم عاضام اودرتساو مبتكوش

 . زيكتج دلاو ناغ ردا ىوست نمز ىلإ مهبق امراوتم كلما راصو

 ةدسا مهئسو هوبأىق وت . نيجوم هرغص ىف همسانأكو هو ةئس نان زيك-:ج دلو

 هنع |وقرفتف نيج و لغلا لئامش تفوعضةسأف شمج هغوس هئلود ريد هدعب تأم م

 . مهني بورهلا ىدامتو نيفأا لوصحل ايس كلذ ناكو

 ىف دهتجا ةمب زرعامواستال ىلا ةيكولملا ةعزعلاو ةيلاعلا ةمهلا نع يجول ناك امل

 هيلإ مامضنالا ىلإ لغملا لئابق تداعو امظع احاحجن كلذ ىف حجنف هءوق ثعش ىلب نأ

 كفا أءيمج مهيلع رهتناو ةيك ىرثلا لئابقلا ميج براق را مظعو هعومج سو

 ةنوكسم ةعساو كاع هل تراص: مهتامعز ءيمج هتعاط تحن لخدوةديدش بورح

 . مورقارق ةنيدم كلام ةمصاعو . هللا الإ اهددع ملعيال ىتلا ممآلا كلي

 مهن وكي نوناق عضوي مظعلا عمتجلا اذه ةيقرت ىف ركسف ضراعم هل قبي لاو

 نوعجري هيلإ ىذلا مهماتك ىه مةسأيلا وأ قاسيا مهلعض و فءاضتةمىلع نوريسي انيد

 اول نأ نوزيجتسي ال نيلسملا دنع نآرقلاك مدنع تناكو مهماكحأو ممتالماعم ىف

 . مهلم ءىشب

 بذكلا دمع” نمو هريغو نصح نيب قرفال لَدَقِي ز ىم نأ اهيف هعرش امو

 ىلع اههدحأناعأو نايصاختي امهو نينثا نيب لخد وأ ندأ ىلع سس وأ ري وأ

 اهيف رسفع ةءاضب ىطعأ نمو . لنق دامرلا ىلع وأ هاملا ف لاب نم, . لتق رخآلا

 ادبع دج ونهو . للتق ممتذإ ريغب هاسك وأ موق ريس أ معطأ نمو . ةثلاثلا دعب لتقيهناف

 فتكناوبهلا نأو . ىلدق هدب ىف ناكنم ىلع هدر ملء بره دق اريسأ وأ ًايراه

 ًاناويح حبذ نم نأو : هل لكؤي مث تومي نأ ىلإ هيلق سرمب و هنطب قشيو همئاوق

 رفيوأ ركي وهو هعاتم نم ءىث وأ هسوق وأ هلح مقو نمو حيذ نيملسملا ةحيب ذك

 لزتي ملناف هنه طقسام هيحاص لوانيو لزني هناق دحاو هءارو ناك. لاّتقلالاح ىف

 الوةنؤ٠ بلاط ىأ نيىلع دلو نم دحأ ىلع نوكيال نأ طرشو . لئق هلرانب 8

 مهادعنمالو ءايطالاالو ءاهقفلا الو ءارقلا ال ءارقفلا نمدح لعن وكي الثأو ةفاك



 ةنومالوةفاكتاوهألا لسغمونينهؤملاو دهزلاو ةدابعلا باحأو مولعلا باب نأ نم

 هّنلاىل]ةيرقدلككللذ لهجو ىرخأ ىلع ةلل بصعت ريغ نم للملا حيمج مظعت طرشو

 الوأ هنم لوانملا لك أي ىتح دحأ دب نرم دحأ لكأي ال نأ هموق مزلأو . ىلاعت

 هريغو ءىثلكأب دحأ صصختيال نأ مهمزلأآو . ريسأ هلوانتي نمو ريمأ هنأ ولو

 ىطختيال وهباحصأ ىلع عيبشلاب دح ازيمتبال نأ مهمزلأر . هلكأ ىف هعم هكرشي لب هارب

 نأهلفذ ولك أيمثو موقبرم نإو . هيلع لك قب ىذنأ قيطلا الو ةدئام الو ًاران دحأ

 دحأ ل خديالأ مهمزلأو . هعنم مهنم دحاأل سيلو مهنذإ ريغ نم مهعم لكأيو لزتي

 مهيأيث لسغ نع مهعنمو . هب هفرتغي ءىشب ءاملا لوانتي نكلو ءاملأ ىف هدي مهنم

 ةرهاط ءايشالا مج لاقو سجن هنإ ءىشل لأقي نأ عنمو . ىلبت ىتح !منوسبلي لب
 مهعنمر . بهاذملا نم ءىشل اويصعتيال نأ مهمزلأو سجنو رهاط نيب قرفي لو

 همسان ىعديو ةئود نءو ٌناطاسلا بطاخ امئإ و باقلآلا عضدو ظافلالا ميخفت نم

 لاتقلالإ] جءرخلا د'رأ اذإ اهتحلسأ, .ىاسعلا ضرعب هدمب مئاقلا مزلأو . طقف

 قرصق هدجو نف طءخلاو ةرإلا ىح رظنيو هركسع هب رفآسام لك ض رعي هنأو

 لاجرلا ىلعامبي مايقلا ركسملاءاسذ مزلأ و هبقاع هاي هضرع دنع هيلإ جاتح اع ءىث

 نم تمدق اذإ رك اسعلا .زع لعجو لاتةلا ىف مهتبيغ ةدم ىف فلكلاو رخسلا نم

 ضرع ةنسلكسأ ر دنع مهمزلأ, . هيلإ امنودو,و ناطاسلل امب نوموقي ةفلك لاتقلا

 ءارمأ هركاسعا بترو . هدالرأو هسفنل .:ْنم راتخيل ناطلساا ىلع راكب ألا هتان

 ءارمآلا ربكأ نأ عرشد . تارشع ءارمأو نيم ءارعأو فولأ ءارمأ مهاعجو

 ىدب نيب هسفنب قلي هنإف هبقاعي ىتح هدنع زم سخأ كلملا هيلإ ثعبو بنذأ اذإ

 تناكولو ةبوقدلا نم كلم ا هب ىمأ ام هيف ىضمي ىتح عضاخ لسيلذ وهو لوسرلا

 كلملا ريغل مهنم ددرت نف كلا ريغل ءارمألا ددرتيال نأ مهمزلاو هسفن باهذب

 ةماقإب ناطاسلا مزلأو لستة نذإ ريغب هل مسرب ىذلا هعضوم نع ريغت نمو . لتق

 ىور .٠ دأدغيب هب رهتتس أ ]ةسردملا ةنازخم ةحسأ ةسايسلا هذو نم ناك (هيبنتإ

 . انركذ ام انلقن هنهو اهآر هنأ ناهربلا نب دمحأ نع هططخ ىف ىريرقملا



 ةيمالسإلا دالبلا ىلإ لوغملا جورخ

 جورخلل هموقو ناخزيكتج تءدىتلا بابسالا ركذ ىف نوخرؤملا رثكأ دق

 رصانلا لع قالخال رهظأ 1-١ هاشءزراوخ نإ مبضعب لاقف ةيمالسإلا دالبلا ىلإ

 لسرأ اهءاعءاليتساللدادغبرإ] بهذي نأ دارأر هدالب نم هتبطخ عطقو هلا نيدل

 شءرعتلاو هاشمزرا هت ىلإ جورحلا ىلع هضرح ناخزبكةج ىلإ هللا يدل رصاتلا

 قيس دقو هعفنب هنع لغتشي و هاشءزرارخ ةكوش رسكست نأ كلذ ديري هتكلممل

 نم مهوصلخيا هبوب ىنت اواسار نيذلا مهف ًارارم كلذ !ولعف نأ سايعلا ىبب ءافاخل

 قوجاسلاهاش كبل رفطاولسارنيذلا مر مهيف مهكحتو نييدادغبلا كارتالا دادبتسا

 نييءطافلا نييرصملا ىلإ ةوعدلا ليوحت د'رأ اتيح ىريساسبلا كحت نم مهصلخيل

 ءالؤه نأ قرفلا نكللو ةقجالسلا نم مهصاخيل هاشءزراوخ اولسار نذلا مو

 ةيتاكللاداعبتسأقرفأا اذه ىدبف الو ًارافك وباكف لغملا امأو نيملسم اوناك مهلك

 لوغملانأ الإ ىغبي افيلخلا نكي ل .هكلم صياختل لعفي ام ىلابي ال كلخا كلذ نآل

 مل هنأ م هلالقتسال ةنماض نيلجرلا نيب وادعلا نوكستف هاشءزراوخ هنع نولغشي

 فارطألاة يما رم ةنك-هأ قا رعلا نيب ومهند نآلل ناك ام رثَتلا نم نوكي نأ نظي نكي

 مامأ لفحي هلعجي .. فعضلا نم هب نظي نكي مله روصفلا دسآلا كلذ مهتينو هنيبو

 ناغزيكس:+ اعمط:ناكنإو ببسلا اذه و . اهرقص نه لفجي ةماحلاك ناخزيكسنج

 ىلع برحلا باب حف هل حيي رخآ ًاببس بلطتر ناك هنكل . ةيمالسإلا دالبلا ىف

 نه اوناكو هاشءزر'وخ ىلإ السر لسرأ 4+ ةنس ىف هنإ لاةيف هاشعز رارخ

 لك نم ةراجتلا ددرتل هدهامي نأ هنم بلطت هدالم نوميقب نيذلا نيل راك

 ىلإ لسرلا تاص , ايلف رادقملا ةميظع اياد ه هيلإ لسرأو رخآلا ىلإ بناج

 اوس دأام ماه نم زير ورسم ناعزبك-ذج ىلإ اوعجرف كلذ ىلإ باجأ هاشءزراوخ

 نوددرتيراوزلاوراجتاارة دمدا دس لع صالا ثكمو ناخ زيك: كلذب رشيةساف هل

 .٠ نينكمطم نينمآل

 ىهورارتأةدلب ىلإ اولصو ىتح ناخزيك_:ج دالي نم راج فاس دوه ةلس ىو

 الف هلق نم ناك لاو أهمو (ايرادرس) ل وحرس لحاسب هامثءزراوخ رمل دل
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 كلذ عمطةميسج لا ومأ مهعبو سفن 4.٠ ءاهز اوناكو راجتلا ءالؤم هيلع درو

 ناخزيكتج سيسا وج نأهربخ هاشم زرارخ ىلإ !دصاقلسرأف مهلاومأ ذخأ ىف ىلاولا

 موشملاىلاول'كلذ عراسف محلاومأ ءافصتساو مهلتقب هرمأو راجي ىز ىف اومدق دق

 ىلع اهقرذو اهذخأف لاومآلا نم مهعم ناكام هاكهزراوخ ىلإ لسرأو كلذ ىلإ

 مقالا هذخأ زاعزيكنج ىلإ كلذملع خاب الف .اهنم مهنم ذخأو دنقرممو ىراذ راجي

 ىلاولا كلذ ناغرءاغ ذم بلطيو لاحلا ةروصي ريض هاشم زراو> ىلإ لسرأ . دعقملا

 ناغزيك-:ج كلذؤل,ادفلوسرلا لتقنأ الإ ءاشم ز راوخ حالا نمنكيرلف هنم صتتقيل
 هلمعب قدهتسأ دق هنأ هاشمزراوخ معو ٠ هبي رحو هدصق ىلع ميو ايضغ طاعتسا

 ناودعلاب امدان راسو» ركاسع عج نأب ةلب نيطلا دازو ةميظعاا ةمآلا كلت برحل

 ءاسفلا ىف ةفلختمةللقاع وج كانه قاف ودعدالب ىلع مجيو ناتدستك را مود لصو ىتح

 هاشهز راو نكمم لف هدالب لخاد ىف هدنحجب ايئاغ ناك ناغزيك_:ج نآل ناييصلاو

 ديالوه مناخ زيكتج هيلع رغ ذإامورضاموبدل نأ ملعف لياقلا و دعلا ذه ىلع رصتني نأ

 اواي نأ هدالب دودح ىلع ىنلا ةميظعلا ندملا كلمت ناكس هاشمز روخ سأف لعاف
 اذ. لهسو قالب كلذ, تحبصأف ايندلا نانج نه تناكو رثدلا نم ميياع انرخ أهنع

 ىلا ةرارجلا هركاسع عمج هنإف ناخ زيكتج امأ . داع مث هودع ىلإ ليبسلا لدعلا

 هدصتنعهلغشي وأ الاتقهش واني نم همامأ سيلو نوحيس رمت ربعو نداعلا دع توفت

 ممدنع نك ملف ةيهزرأو+لادونجلا نم افلأ نوريشع امم ناكو ىراخ ىتأ ىت> راسو

 ىضاة!اهله أل سرأف ماح ريغ زم ةني ملا وكرتف رخازلا رحل كلذ نم مهضد ام ةقاط

 دلبلاهدنجو وه لخدو ناخزيكنج مهنمأف سانا نامألا بلطي ناخيضات نيدلا ردي

 ةريخذ نم ؟دنع ناطلسلل وهام لكنأي هلهأ ناعأو + ةئس ةجحلا ىذ عيار ىف

 ىتلا راجتلاةمتمأك_ةمديرأ مهل لاقو دلبلا ءاسؤر باط م انيلإ هوجرخأ اهريغو
 ناكن«لكرض> أف كدنع ىدو تذخأ ىناعصأ نمو ىل اهنإف هاشمز راوخ اهاإ عاب

 مهاوءأنمنيد رجب اهنماوج رفندللا نم جورخلاب مث ىعأ مث هدنعام اهنم ءىث هدنع

 سانلااومستةي نأ هءاصأ سمأ مث هيف اودجو نم اولتقو دليلا ف بهنلا رثتلا لععأو

 نغلمل نأك ابشورع ىلع ةيواخ ةميظعلا ةنيدملا كلت ىراخي تحبصأو مو ستقاف

 : نسما 3



 ةيالبإلاب مالا خيرات تارضاح 1

 هتابدأو هئاملعل عماجلارصملاو رهثلا ءارو ام ةيصق ىهو دنقرعس رحن اولحر مث

 ةروصحيبق | عةاشم مهباوراسف ىراخت لهأ نم لس نم مهعم اوبحصتساو هتورثو
 . لتق ىثملا نعايعأ نمو

 ءاقللا زعاوماخ هاش مز راوخدنج نم ًافلأ نوسمخ اهب ناك دنقرمس اولصو او

 ةرقلا٠ دلجلا وذ مهنم جرح ىلبلا لعأ انآ نوال يءزلا نم مهباق لخد امل

 لهأو مهمامأ اورةهغتنأب مهيلع اولاتحاو دايلاره ظ ةب زيكتجلا ركاسعلا مهام

 مهاو دع أ دقل وغملا ناكر مهلقعم نع و دعرأ قح مهيف نر مهطنر موو عبدي دنقرع

 عجرودمبلا نيبو هني. لاحو مهيلع جرخ نينكلا زواج املف مهفلخ نم مهيتأي انيك

 كلذ ى أرامل ءمهميظع لتقو بن اج لك نم فيسلا مذخأو مامالا نم نوقايلا مهيلع

 نحن دنجلا لاقف كالحلاب اونقيأو مهس وفن تفعض ةماعلاو دنجلا نم دلبلاب نوقابلا

 دلما! تحتف ءاونمأن نام آلا اوءلطف كارتأ لكلا نآلل اننولتقي الو ءالوه سذج نم

 اهوعزتف مهتحاسأ وعزتي نأ مهتم اويلطف مهلاومأو مهلهأب رتتلا ىلإ وجر

 نأدل.!!ىف ار دات عبارلا مويلا ىفو مهرخآنعمهولتقو فيسلا مهيف اوعضو كاذ ذإو

 ىراخبب هولعفام دنقرمسب رثآلا لصف اذكهو هولتق رخأ7 نمو دحأ ام رخأتيال

 . 117 ةنش مرحملا ىف كلذ ناكو

 محل لاقو هدونج ءادشأ نم افلأ نءرشع ريس دنقر مم كلم زيكسنجل مت الو

 اوريعواوراسف» رذخأتو هوكردت ىتح ءامءلاب قلعتول ناك نبأ هاشم زرارخ اويلطا

 ردنا مو دقب لع املف بع رهباق ءىله دقو دعتسإ هيد رْغل |مقم هاشمزراوخ ناكو نودبج

 ىوم.ال ]حر ولاتقرمادصهنيب و منين لصحي نأ لبق مهنع مزهني نأ الإ ري مل هيلع

 ىلإ راطف رثتاا دوذج هةكردأ ىتح اهب رقتسي دكي ملف روباسين ةنيدم دصقو ءىث ىلع

 اهولزن ةلزن٠نعل حر اءلكناك-ف روباسين ىلع اوجرعي ملو هرثأ ىلع رثتلاو نادئزام

 هباهصأو وهل زئاملف رحبلا ىف هل ةعلق ديري لزنو ناتسربط رح نم ىمرم ىلإ لصوق

 . هيدهعلار خآ كلذ ناكر هنع اوداعف هب قاحللا نم اوسيأف رثتلا لصو نهسلا ىف

 هيشتوناسارخبرغىل] اوراس مهنآلةبرغملارثتلا ىمست رثتلا نم ةقرفلا هذهو

 بيرختلاب ةيمالإلا داليلا تدصق ىتلا ةيقارعلا ةقجالسلا ةقرف ةقرفلا هذه

 قاحالانمرتتلا سبأ الى داليلا ىلع اولودسيو ةةجالسلا حاسفي نأ لبق داسفإلاو



 ا ةيسايعلا ةلودلا

 اهيل لوخدلاةبوعصو اهتتاصح عم تقو عرسأ ىف اهوكناف نادنزام ىلإ اوراس هب
 نيباسملارك !سع نم ريثك مهيل] مضذا دقو ىرلا وحن اوراس مث . اهعالق عاتتماو

 ىلعىرلا ىلإ اولصوذ نوريثك مثو رشلاو بهنلا ديري نم نيدسفملا نم رافكلاو

 ةيرقلكمهتي رطىنو.هني اوتاكو ليعافالا اهب اولعفو اهوكداق اهلهأ نم ةلغغ نيح

 اولصو مثهعءنمووه هونمأف نامل اهبحاص بلطف نا ذمه ىلإ او راسم . اهياع اوم

 ىكلاورام مث . افا نيمب ران وغلب, اهلهأ نم لتقنمن] لاقي , ةونعاهولخدف نيد رقىلإ

 الو مهيل] جرخيرف ناولربلانبكبز أ دالبلا بحاصا ميو زيربتىل] اولصوف ناجيب ذأ
 اهنإو قيفيال ا رامنو اليا بارشلانامدإنمهددصإ وهامب هلاغتشال مهلاتقب هسفن هتثدح

 ناقوءىلإاواص رفهيفاوقتشيل رحبلا لحاس ىلإ هنع اوراسف مهحاصو مهءلإ لسرأ
 ىلإ اواسرأف اوهزهن' مينكل اهلهأ مهي راك كركلا دالب ىلإ مهقيرط ىف ارقرطتو

 كلملا ىلإ اولسرأ كلذكو رثتلا عفد مهعم قفتي نأ هنم نوبلطي خاخ كبزوأ

 مامضن الاهنم ةوءلطا ةريزجلا رايدو طالخ بحاص ىنوبالا لداعلا نبا فرشألا

 اوراسولا كلذاولعم. امارس ىتح نوكرحتيال رثتلا نأ اءيمج اونظو مهيل]

 كلتلهأ ميمجو شوقأ أ هعأ كنزو ,أ كيلاع نم كوام مهيلإ فاضنأو ججركلا و

 لسرأو ريثك قاخ هيلإ عمتجاف مهريغو دارك الاو ناىرتلا نم ءارحصلاو لايجلا

 سيافن اولص وىتحاعيمج | وعمتجاف ةيسنجلل كلذ ىلإ !وباجأف مهيلإ مامضنالا ىف رثتلا

 اومزمناف اًئيش مدح مل كلذ نكل اهديدحو اهدحت تجرخو جركلا تعمتجاف

 ىف ةعقولا تناكو ىصح الام مهنم لتقف بناج لك نم رثتلا مهبكرو ةهزه مبقأ

 . هوا ةنس ةدعملا ىذ

 اوعضو وةونءاموكلفةغارم ةنيدم ىلإ نيعجار اورك هور ةنس تلخد الو

 نيدصاق اهنعاواحر م”هوقرحأ حلصي الامو مهل حلصام لكاويجتو اهلهأ ىف فيسلا

 قارعلا نم مهياع دونجلاب عمتجت نأ مهفو 2 اهيلع موجحلا اوباه مهنكل لبرإ

 ناورشدنب رد ىلإ اوراس اهنمو ناجيب ذأ ىلإ اوراسو ناذمه ىلإ وداعن اهريغو

 تشدىهوةيلامثلادالباىل] دن ردلا نم اوجرخو ةونع ىخامش ةنيدم ىلع اولوتساف

 هذه دح ىتا ىذلاو ايبسو التق مهيف رثالا نءمأف ةيكرت ة ةريثك م أ اهيفو قاجفقلا

 راطقألاعيج ىف أيس ىديأ اوقرغتف رسآلاو لتقلا مهيف رثكن هناا ةهأ بورحلا



 اصلا مهنم ىرتشاف ةيرصملا دالبلا ىلع ةيقاجفقلا كيلامملا دورو لوأ اذه ناكو

 كبيأرمملامهنموةيبويآلاةلودلا دعب رصم كوله ةيرجبلا كيلا بويأ نيدلا مجت
 مثريغو نووالق روصنملاو زطق _مفظااو

 اونوكينأق اجفقلا لولذءم ءالؤم قفتاف سررلا دالب كلذ دعب رتتلا دصق مث

 قاجفةلاو سورلامهنع مرهماو رثتلل رمظلا ناكف اذه عمو ريدلا دض ةددحاو ادي

 ه9. ةنس رخاوأ راخاب اودصقو مهنع اوداع مث ممدالب رتتلا بهنو ةميزه خبقأ

 نأ ىلإ مورجتساو عضاوم ةدعىف مهل أ,ذك مهنم ممرش راغلب لمأ مهم الف

 ريثك مهنم لتقف مررهظ ءارو نم مهيلع | وجرت ءانمك للا مضوم اوزواج

 هتلعف امو رثتلا فااوط نم ةريغص ةفئاط رارخأ هذه

 كاتهودنقرمسب ماقأ هاشءز راوخ باطل ةمث:طلا كلت رسسا_لهن إن ناخ زيكسنج امأ

 باطفخاب ةنيدم اودصق و رهثلا امريعف ناسارخ كلمل هدالوأ دحأ هيلع ايج ريس

 لب لتق الو بهتب هل اوضرعتي ملو ه7 ةنس كلا اوملستو مجوتمأ: نأءآلا اهلهأ
 ةبيوعص نود ءىش دع اًديِش دالبلا كلت ىلع نولوتسي اوراص م ةن هيف اولعج

 اوناك مهنأ ىرس ىذأ الو ءوسب اهمال نوضرعتي اونوكي مل كلذلو ةمواقم وأ

 مظعم لخدىت> ليلقلا الإ ضم ملو مهيلع عدتمي نم مهم !ولئاقيل ىلاجرلا نوذخأي

 رثتلا كح تحن ةيسرافلا دالبلا

 مه أ تدق مالا ناكو قاجفقلا تشد كلعل لايشلا هتهجو رخآ اشيج لسرأو

 نكنتملاهتأ ع دالبلا كيتام تناك ىتلا ىوقلا فاعضإ نم ةي_غملا رتتلا هلعف اه ام

 شيجلا ىلع لهسف مه ةعماج ال ىش فئاوط اوناك لب اهسأ» ىشخي ةعمتجم ىوق

 نمي ام عرسأ ىف هلك تشدلا ىلع لوتس نأ ى زيكتجلا

 دالب نه قريش ”ىدتبتفارطالا ةيءارتم ةعساو ةميظع ةكلم زيكدتجل كلذي مف

 دنفادالب ابوتجو سورل'دالنو رزخلا ريو قارعلا دالب ىلإ ابرغ ىهتنتو نيصلا

 ةريصق ةدم ىف هل مث كلذ لكىلامشلا رحبلاب الاهثو

 هئانبأ نيب ماسقأ ةعب رأ ىلإ ةيزيكستجلا كلاما مسق هتينم برغي سحأ امو

 ىاد.كوأو ىلوتو ىاطغجو ىججوج مثو ةعب رآلا

 لمؤيامو سورلاو راغابو مزراوخ و ناتسغادلا دالب واه _ أب قاجفق تشد لء+



 3 ةيسايعلا ةلودلا

 .٠ ىجوج ربك الا هدلوأ ىبرغلا رحبلا لحاوسو ةرودعملا ىوتنم لإ هذ2أ

 ىاطغج ىناثلا هدلول هرسأب ربثلا ءارو امو ناتسكرتلاو روغيا دالب لعجو

 مه ويخ رفاوح ىبتنم ىلإ نيقارعلاو ركب رايد نمهذخأ لم قيامو ناسارخ لدجو

 . ناخ ىلوت ثلاثلا هدلول

 عبارلاهدلواقرشلا ةرومعملا ىبتنم ىلإ نيصلاو اطخلاو ةياصالا هدالب لعجو

 وهو كولا كلم وأ لكلا ىلع انآاة ريصيو هدعب نء هدهع ىلو هلمجو ىادكوأ

 انآاق ريصي نم لك اذكو هتعباتمي نيقابلا أو نيلسملا دنع ةفيلخلا ةلزنم مدنع

 قحهب رحنيقابلا لعيب <هفلاغ نمو هعادا نمو هتعاط نيقابلا ىلع بحي هتيرذ نم

 . ناهزبكدج قاسي ىلإ ىف

 ممريغل اهيفقبالواه سأبايندلاهدال وأ كلي نأ هتمه مظعل لاجرلا ردق اذكه

 . هعقوت ام لك مل هدعن فالخلا نم لصح ام الواو ناطلس الو ةللك

 رصنةسااروصنم اهتافو نيح ىنايعلا ةفيلخلا ناكو هتينع هةكردأ ة؟و ةنس قر

 . رماظلا دمج نب هتلاب

 اهات ىح محتفلا تممنو كلما تثرو تويد ةعبرأ ناخريكتج لآ نم دجو

 . ايروأ نم. زو نيلسملا دالب مظعم كلم نأ

 ناطا .دادتم او دادخيب ةيسايعلا ةفالخلا طوس هدب ىلع ناك ىذلا وه ىلوت تببو

 . هنيح ىف كلذ ركدنسو مورلا دالبو ماشلاو ةريزجلا ىلع رتالا

 سالافسعنم هيف وه اب هال دادغب ةفيلخو ىركدلا ثداوحلا هذه تاصح

 ف هلهأ قرفترقارعلاهمايأ ىف برقع املاظ هتيغر ىف ةريسلا حيبق ناك دم مهلظو

 لعجو امضقني مث ءايشآلا لعفي ام ًاريثك ناكو مهلارمأو مهكالمأ ذخأو دالبلا

 داليا ىفةوتفلا تلابفةوتفلا تاليوارسو بيسانملارويطلاو قدتبلا ىىر ىف همه لج

 تالليوا رسهن«كوما نو ريثكس ياو هيأ] ىعدي ليوارس هزم سلب نمالإ اهعيج

 ىرلا عنمو هرويط نم ذخؤ. امالإ هريغل بيسازملا ر ويطلا عنم كلذكو ةوتفلا

 نيداسملاد الب فن وتعمب رتنلاو ةييجعلاهلغاشم تناك هذه . هلل] ىمتني نم الإ قدنيلاب



 ىرخفلاب موسوملا هخيرات ىف ابطابط نبا هيلع ىثأ كلذ عمو ابيرختو ارسأو النق

 وه اذه نأ رماظلاو ةيمامإلا ىأر ىري ناك هنأ هب هفصو ام نمه نمو امج ءانث

 روك ذملا خرواااىلإ هيبح ىذلا

 همفيع ىدح] تيهذدق رةكرملا نع الطاع نيس ثالع ه أ رخاوأ ىف رصانلا قب

 امويني رشعاب راطتس ردهتاصأرمآلا رخآ فو افيعض اراصبإ امم رصبي ىرخألاو

 ةملتو امم تناكو



 اب ةيسايعلا 3 ودلا

 هللا أب رهاظلا مه

 ناكوهيبأ توم بقعةفالخلاب عبو رصانلانب هللا أي رهاظلا دمت رصن وبأ وه

 اموب ١ عورهشأةعست هتفالخ تن اكف م ةنس ب جر ١ غىلإ ةفيلخ رمتساو هدهع ىلو

 ولف ريثآألا نبا لاق نيرمعلا ةنس هب داعأ ام ناسحإلاو لدعلا نم رهظأ ىلو ا

 نمداعأوهناف اقداص لتاقلا ناكل هلثم زيزعلا دبع ن رمع دعب ةنالخلا لي مل هنإ ليق

 اهعيجدالبلاف سوكسملا قاطأو ًاريثك آئيش هلبقو هينأ مايأ ىف ةيوصخملا لاومالا

 ناكوهوبأ هددج ام مومج طقسإ نأو قارعلا عيمج ىف مدقلا جارخلا ةداعاب ىعأو

 لهأ نم ريثكرضحدالبلا مرمج نم لوألا جارخلا ذخأب سمأ الو . ىصحي ال اريثك

 اهراجشأ رثكأ سبي دق أدق جارخلااهنمذخؤي ناك ىلا كالمألا نأ اوركذو قارعلا

 ذخويالأ مأف جارخلاب قابلا لخد قي ال لوآلا جرحلاب اريلوط ىتمو تجرخو

 نآدلامعأ نمو ءىث هنم ذخؤي الف بهاذلا امأو ةميلس ةر لك نم الإ جارخلا

 لاملا امي نوضبقيطاريق فصن دلبلا ةجتص ىلع ديزت بهذلا ةجنص هل ناك نرخنا

 هوأوريز ولاىل[هطخ جرة: كل ذب ممس؛ سانلا ام لماعتي دليلل ىتإإ ةجنصاا» نرطعيو

 نورس. مهونزووأ مهول !ذ1 :نوفوتسي ساذلا ىلعا ولاتك ١ اذ] نبذل نيففطملل ليو )
 ىلإ نخل اةجنصداعتفا ذكو اذك انغابدق ( يظع مويل نرثرعبه مهنأ كئلوأ نظر الأ

 لوقيهيلإباونا' ضعب بتكو ىراصتلاو درهلاو نويلسملا اهم لماعتي ىتا ةجتصلا

 داعأف رانيد فلأ مه ةيضاملا ةنسلا ىف هاتدجوف هانيسح دقو ريبك غابم اذه نإ

 لمفاضيأ كلذكو قاط, راتيد فلأ مه. هنأ ول لوقيو لئقلا لع ركتي بارجلا

 ىضاهلاىلإ مدقتو - ةيح رائيد لك ىف ىهو ناريدلل ىتأأ ةجتصأا ةدانز قالطإ ىف

 تناك ةداعلانأ اهتمونذإ ريغنم هيلإءديعي كلم ًاديحص اياتك هيلع ضرع نم لك

 نم هبرد د دجتامب ةفياخلا فةعلاطم بتكبو رك برد لكب سراحلا نأ دادغب ىف

 كلذ ىوس ام بتكيو كلذ ريغ وأ عامس وأ ةهزن لك ضعب ءاقدصألا عامتجا

 تاملاطملاهت7أرهاظلاىلواملف ميظع رجح ىف اذه نم سانلا ناكف ريتصو ريبك نم

 الفمهتويبف سانلا لاوحأ ةفرعم ىفانل ضرغ ىأ لاقو اهعطقن ىعأف ةداحلا لع

 اهرشمظعي و كلذي دسفت ةماعلان] هل ليقف انتلرد حلاصمب قلعتب ام الإ ال دحأ بتكي



 ةيمالسالا ممالا خي راق تارضا# 4

 نمناويدلاب حاصل صو ةفالخلا ىلو ام هنأ امنهو مهحلصي نأ هللا وعدن انإ لاق

 ةئامىلع ديزي اءهعمودعصأو لاومألا ليصحتل رصانلامايأ املإ راس دق ناكو طساو

 داعأف هلم ىف ساآلا جرختسيو هعمام ركذ نمضتت ةعااطم بتكو رانيد فلأ

 نملكجرخأ هنأ اهنمو . مييلع ديعأفهيل] انلةجاح الف هبابرأىلإ داعي نأب بارجلا

 رانبد فال ] ةرشع ىضاقلا ىلإ لسرأو مهنم ذأ ام ةداعاب سأو نوجسلا ىف ناك

 ٠ لام هل سيلو عرشلا سد> ىف سود ره نم لك نع امطعيل

 ناك ام لدعلا نه ددُج ةيعرلا ىلإ ناس>اإلا و ريخلا نم دادؤي موي لك لزب مل

 ريزولاىلإ اءيقوت جرخأ هتافو ليقو . ايس. ناك ام ناس>الا نم ركذأو اسارد

 لاقينأ انض_غ سيل لوقي نينمؤملا ريمأ لوسرلا لاقو ةلودلا بابرأ نع هطخب

 ىلإ ك٠ جوحأ لاعق مام] ىلإ مت لب رثأ هل نيبيال مث لاثم دفن وأ موسم زر

 انلاهم]سيل هنأ اولعأ )ةلمسيلا دعب هلوأ ىب اذاف عيقوتلا ىرق دقو . لاوق مامإ

 فاسام كلان وع دقو المع نسحأ 5 وليل نكلو الافغ] انؤاطغإ الو الامهإ

 ةروصىفىلجلا لطأيلا راهظ]و ةعي رشا حيبفت واياعرلا ديرشتو دالبلا بارخإ) نم

 ارادتساو ءافيتسا حايتجالاو لاصئتسال: ةيمستو ةديكهو ةلايح ىلا قحلا

 نوةفنثبيوهمدسأ ب اينأو لساب ثيل نئارب نمةسلتخم اهص رفمتزرتنا ىتلا ضارغالاك

 نوجزمت و ّك اوه ىلإ هيأر نولميتف هتاقثو هزانمأ متنأو ىنعم ىلع ةفاتخم ظافلأب

 هللال دي دقن آلا ونوفلاخم هل متنأو مقفاويو نوصاع هل متنأو مكيطميف هقي مكلطاب

 ةرثعلا ليقي اناطلس مقزرو اح ماطاببو ىغ عرقغبو آنمأ مفرح هنأحمس

 مكتم:ديربوهو لدعلاب كرم أب رمتسا نءالإ مقتني الو رصأ نم الإ ذخاؤي الو

 ىلاعت هللا و+ ربو هركم مفوحتو هللا فاخي مل هفركي وهو روجلا نع مك اهني

 هقلخ ىلع هتانمأ رهضرأ ىف هللا ءاغاخ باون كلاسم مكلس ناف هتعاط ىف كبغ ريد

 ٠ ( مالسلاو مكلم الإو

 هتفالخ ىلع ةنمس رمت نأ لبق هبرب قمل هناف اليوط ةفيلخلا اذهب ةمالا مدمنت لو



 ا ةيسسابعلا ةلودلا

 هللاب رصتاتسملا - مد

 رهاظلا نب هللا, رصنةسملا روصتملا رفعج وأ وه

 (855)1 ةنس هيلوي )1١ 0م ةنس بجر ١4 هدلاو ةافو موي ةفالخلاب عيوب
 بع. ةنس ةرخآلا ىدامج نم نولخ نيرشعل ىفوت نأ ىلإ ةمالخلا ىف رمتساو
 . ارهش الإ ةئس لب هتفالخ تناكف ( ١849) ةنس ربمسيد ه )

 دادغي ىف ةليلجلا راثآلا هلو ًادوجو اهرك حي لا ىرابي 'داوج امش رصنتسملاناك

 ىلبامم قرشلا بئاجلا نم ةلجد .طش ىلع ةبرصنتسملا ةسردملا اهمظعأ ىهو امهنم

 لو#ي ناكو ةفايضاا رودو طيرلا وتانالاو رطاذتلا م اهريغ ىنر ةفالخلا راد

 ىبلا اولانت نا ١ لوي ىلاعت هللا نآل هيطعأر هيهأ ام ىلع هللا ىننيثي الأ فاخأ نإ

 . بهذأل'و بارتلا نيب ىدنع ق هال للاو انأو « نوي أمم اوهفنت ىد

 ةضافإبدادغ» ىد مف ىعأر همبأ ةريس سأملا ىلإ ناسحالاو ريل قكلس ىل اخو

 هتءلظ» فكنت , هتجاح ىنقت اهب ملاطي ةيلظموأ ةجاح هل تناك نم نأو . لدعلا

 دالب هلم لحر هع ةنس ناخ زياسنج ريمك-لا لوغملا كلم ىوت ءدهع ىفو

 ىلإ ةقرف لس رأو برغلا ىلإ هتكام عسوف ناخ ىل : هنيا اهءارو امو ناسارخ

 ناجيب رذأل م أمهفاخو ريكس نيدإ نالج ابع تاجأو اهكلق ناجيب ذأ دالب

 ًاريصن ل دجيل ىذلا نيدلا لالج دعب مهتنئاغ دري نم مهماهأ نكي ملو ًاديدش افوخ

 ا!رط هل نرواجلا كولملا رتو هنأل

 ةيغر هل نم مالسالا كولم نم ىرن اف ) لالا هذه ىلع اقيلعت ريثآلا نبا لاق
 اذهو هتيعر لظو هيدلو هذ ىلع لبقم معم لك لب نيدلا ةرصن الو داهجأا ىف

 (ةصاخإكنما وملظ نيذلانيبصت الةنتفارةئار) ىلاعت هللالاق (ودعلانم ىدنع فوخأ

 هدفي ملادي رطادي رش لتف همم ةنس لاوش فصتنم ىف نيدلا لالج لّتقم ناكو
 ةيسرافلاد البلاعيمج كلم لوغملل مت دك المجر« هيبأ نع هثرو ىذلا يظعلا كلملا اذه

 اوناك لب سارملاديدشلاودعلا اذه دض اوةفتينأ كولدل 0 مو قارعلا دودح ىلإ

 قارءلاراص . نولفاغ ن رهال مودع نع ضعب لع موطحإ ريغي نيفاتخع مهند مف

يدلا هزكرع لدم ثداودلل ملسقس» دادعب ةفيلخو نآنم مهتم ةيكدلا رظتني
 5 ىب



 مصحتسملا ع

 ءىضتسا!نبرصانلان رهاظلا نب رصنقسملا نب هللاب مصعتسملاهل'دبع دمحأ وبأ وه
 رداقأا نب ماقلا نب ةريخذلا دم نب ىدتقملانب عظتسملا ن ىفتقاأ نب هجنتسملا نبا

 نب د.شرل' نب مصتعملا نب لكوتملا نب ةحلط نم دضتعملا نب ردتقملا ن قاعإ نبأ

 . ةفيلخ رثع ةعيس هث انآ ىف روصنملا نب ىدتهملا

 54. ةنس رخآلا ىدامج رشاع ىف للاب رضنتسملا هيبأ هاقر دعب ةفالخلاب عيرب

 م .قناخ وك ال وه ىدي نيب لتق نأ ىلإ ةفيلخ لزي مله () 84+ ةئس رمسيد 5)

 ةيسارعلا ةفالخل! ترن هلتقاو ( 8١م. ةنس رباثي مل ) 50 ةنس مرح

 فيفع ةكيرعلا ل .بناجلا نيل انيدتم !ريخ الجر مصتعملا ناك ايطايط نبا لاق

 ناكو قالخالا 'م- ناكو احيلع ًأطخ بتكو ىلاعت هللا باتك لح جرفلاو ناسللا

 رودأب ةريخلا ليلف شطبلا فيعض ىأرلا فمضتسم ناك هنأ الإ ةأطولا فيفخ

 هنام زناكر ر ومالا قئاةد ىلع ءاطءالو سومذلا ف بيهم رغ هيف اعومطم ةكامملا

 ساحب تاقرالا ضعب ىثو ةرغاسملا ىلع جرفنلاو ىباغالا عامس ربك أ ىطقتإ

 لاهج مهاكر هيلع نيل واسم هبادعأ ناكو ةدئاف ريبك هيف سيل اسولج بتكلا ةءازخم

 سانلا نايعأن م ناك هنإف ىمقلعلا نب دم نيدللا دي. هريزو الإ ماوعلا لاذرأ نم

 ءاسم حابص ضيقلا ل زعلا بقرتي لوقلا د ءدص ديلا فوءكمناكو لاجرلا ءالقعو

 3 ملا لاح

 نيب ةعبرأ ماسقأ لإ < لا مق هتينم تناح انا تاخزيكتج نإ مد مف اناق

 نيقارعلا رايد نم هذخأ لهؤإ! امو ناشارخ هل لعج ناخ ىلوت مهنمو هدالوأ

 دمي ومتفلا ف عسوتيةديدجلا هتكنام ىف ىلوت رمت ا دقو مهلريخ رفاوح ىبتنم ىلإ

 مصتعملادهع فوم ؛ ةتس فون ىح !مترخ نعسراف كولم لزتتسيو برغلا ىلإ هدالب

 ناخوك الره هنبا كلملاىف هناقت قارعلا دالب دنع ىهتلت هذال دودح تناكو هللاب

 ٠ كلذ بع نم 5 ناكو دادغب لو و جيتفلا َئ م.سروتكلا هرهأو ناو زيك ديفرح



 4.4١ ةيسابعلا ةلودلا

 اوناك نييدادغبلا روبمج مهنم فلأتي نيذلا ةعيشلاو ةنسلا لهأ نإنوخرؤملا لاق

 ةلفنلاولهجلااهدئاردئادشوبورحرل] مهنيب عازنلا اذه ىدأ دقو رمتدم عازن ىف

 هبهذملهأءاقلي امه.وسي ناكف ةعيشلا لاجر نم مصعتسملا ريز و ناكو ملاصملا نع

 تيبلالهأ نأهئءاسمىفدي زب ناكو ربك آلا روهمجا مم نيذلا ةنسلا لهأ داهطضا نم

 سآلاجورخن ودي ريةعيشلاو مهلا دايع منال ة ةئسأأ لهأ نودعاسي اوناك ىبايعلا

 ةلعوهو َخ ركلاللعةنسلا لهأ راغأ نأ مهعتسملا دهع رخارأ ىف لصح دقر مهنه

 دحأ ركب ىنأر أ, كلذ ناكو مرود ببنو مهاتق ىف ارذرسأو هلهأ اوناهأو ةميشلا

 دادغب دصقىلع هضرحي وك الوه بتاك ريزولا نإ لاقيف مصعتسملا ةفيلخلا دالوأ

 نءهودع ط وقم دعب همهمال و ةيسايعلا ةفالخلا طقست نأ هتبغ رلجو اهيذ هةءمطيو

 رثكأو هتيغر ذيفنت ىلع وك ال وه دعاس امم ةءتاكاا كلت تناكف هدعي كللا ىل

 هخم راتقىدرولانبا لق ىح ةعيخشلا ةمهتلا هذ ىمقلعلا ننأ نومهتي ا

 ببهندقهنأاهنملير]ريذو ىلإ ىمقاعلا نبا اهلسرأ ةلاسر وهو ةمهتلا هذه دكؤبام

 ترسؤتساو ةيولعلاةرثعلا بمندقو مظعملا ىوينلا طاسيلا سي ددقو مركسملا ركل

 ٠ ةيزغ نم صخش لوقب لثقلا نسح دقو ةيمئاحلا ةءاصعلإ

 بيبللا اهبقاوه نم ىبيو اهتم ءابنسلا كحضت رومأ

 : ليمج ريصف ارمأ مهسفنأ مه تلوس لب ليثلاو ةلخلا بهن ىلع اومزع دقو

 مارض ال نوكي نأ كشويو ران ضيمو دامرلا تحت ىرأ

 ماهو ثثج اهدوقو نوكي موق ءالقع ابفطت مل ناف

 مايف مأ ةمأ ظاقيأأ ىرعت تيلبجعتلا نم تاق

 :اهضو

 رثنلاو مظن هلأ اهوشح عاقر ىططي هءاقتنارهكح نمىطر 0

 سصأالو عاطب ىمن أه سيلو ةمامح ىهو ءاقرولا مجست اك

 ٠ نورغاص مهو ةلذأ اهن« مهنجرخنلو اهب مه لبقال دوني مهتيت أنام

 امئاتمأ نع تنك نإ اهتعدوأ دعم لآ نا ا ةقاوو

 اماسموأوحابص دنع ىدجلا ىف اتراقتنيدكركلا تيأر اذاف
 4ع1)



 ةيمالسإلا مالا خي رات تارضاحم 4

 امادعأ نم كرتلاب اهالطو دمع لآ راث ذخوب كانهف

 . ملعأ هاو صرحاو مجنلا لوأ لوأتو داصرملاب لوقأ ال نكو

 هبسن دق وهخم راتىف لاق ىمقلءلا نبا نع ةمهتلا هذه دعبي ىولعلا ابطابط نباو

 هتمالس هتساخم مدعىلعةلدآلا ىوقأ نمو حيحصب كلذ سيلو ساخ هنأ ىلإ سانلا
 ىلإ دليلا لس ةفيلخلا لتقو دادغب متف امل وكال وه ناطاسلا نإف ةلودلا هذه ىف

 ما هيل] قوثولا عقو ال ةفيلخلا ىلع ساخ دق ناك ولف هكحو هيلإ نسحأو ريزولا

 . جاتنإلا ىف ناهربلا اذه رادقمب ملعأ هللاو

 585 ةنسس مرحع فصقنم ىفو دادغب ةدصاق ةرارجلا وكالوه شويج تراس

 كلذهي عفديام ةفيلخلا دنع نكي ملو راصحلا ةدع دعأو دادغب باب ىلع هسفشب لزت

 راوسآلا اوكسلم ىتح لالا ىف لوذملا دخل باوبالا لافقإب قتكاو فراجلا ليسلا

 . دلبلا كلم مهل مث راوسالا كلميو مايأ ةرشع ىلع د زب مل راصح دعب

 لرتينأ وكالوه رمأف وكالوه ىلإ جرخ نأ نذأتسا كلذ ةفيلخلاىأراملو

 ةرضاحتناكىتأاةنيدملاك ل: بهن ىفهدونج تعرشودادغب باوبأ دحأ ىذاراك باب

 وك الرحل مدقو هيدي نيب لثمو هرضحأف ةفيلخلا راضحإب مدقت مث هلك مالسإلا

 . ئارمأ ىلع كلذ وكالوه قرقف قابطأ ىف ةأبعم ارردو 'ىلالو ةسيفن رهاوج
 لوأى وةفياخلاهعمبحصتةساودادغبنعلحر <ه+ ةنس رفص رثع عبار ىفو

 هعمو ريبكلا هنبا لتقو نايصخلا نم رفن ةتس عم طسوألا هنباو وه هلتق ةلحرم

 نمةيسابعلا ةفال1.! سم تفسك لتقلا !ذهببو ىذاراك باب لع صاوخلا نم ةعامج

 امب مهمع ىب نم نييولعلا بولق تفتشاو ةنس 94 ةقرشم تثكم نأ دعب دادشب

 رامدلاو بارخلا اذه نم مه لح

 تاهمأن ماهاوس ىلع ىرجاماهيلع ىرجدقف هللا ةصاعو ةفالخلا راه دادغب امأ

 ةعامجىلونملا و بتسا دقراجت نم مهنم لواقو اهاهأ ظعم لتف دقف ةيمالسإلا ندملا

 وك الوهعما اج موقاهلهأ رثكأ ىفأ نأ دعب دادغب ناكسسو ىراصتلار ةعيشلا نم

 نييلسملا ةمحاع تناك نأ دعب نيدب نيدتال ةةرد ةرضاح تراصو ىتش راطقفأ نمو



 75 ةيسابملا ةلودلا

 ةيمالسإلا ةلودلا لاح

 ةيسايعلا ةلودلا طوقس دنع

 اهنم مالا, متاقلاو رصن ىب ةلدد ةيسلرنالا دالبلا نم ةطانرغب تناك )ع

 ( هالو - 5996 ) رصن نب هللا بلاَغلا دم اهسمؤم

 ىضتر اا ريع صفحوبأ مهنم مالابمئاقلاو نيدحوملاةلود ةيقيرفإ لامشب )0

 ( 545-538 ) نمؤملا دبع نب فسوي بوقعي ىنأ نب قاحسإ نبا

 سسؤم نايزنب نساومْغب مهم ىمآلاب مثاقلاو ةينايزلا ةلردلارئازجلابو 09

 (هى1 - مم) ةودلا

 رصنقسملا دمع هللادبعوبأ مهنم سمالاب ملاقلاو ةيصفحلا ةلودلا سنوتبو )5(

 ( 3076 - 549 ) صفح ىنأ نب دحاولا دبع نب ىحب ايركز ىأ هناي

 قحلادبعنب بوقعي ف سوي وبأمونم سمالاب ماقلا_,ةيذيرماقلر دلا شك ارمبو 6

 ( دلو -50)

 ىلع نيدلا رون روصنملا مهنم ىمآلاب مئاقلاو ةيرحبلاكيلاملا ةلود رصمبو ()

 ( 500-504 ) كبيأ نردلا رع رعملا نبا

 روصنالا نإ فسوي نبرفظملا مهنم سمالاب ماقلاو ةيلو-رلاةلردملا نملابو ()

 ( 51/4 - 5410 ) لوسر نب ىلع نب ريع

 38٠( - ة0) دحأ نيدلا سيث لكوتملا ةيديزلا ةمثأ نم ءاعتصيو 0م(

 (555- 50ه) عبارلا نالسرأ جيلق نيدلانكر ةقجالسلا نم مورلابو ()

 (5ةهى-اب) ديعسلا ىزاف نيدلا مب ةيفترالا ةلودلا نم نيدراممو 69

 دودوم نإ كاز نب دعس ن ركب وبأ ةيرغاسلا ةيكباتألا نم سرافبو (11)

 (دمح-مع)

 (101 - )58١ بسرازه نب الكد ةيبسرازملا ةيكنامالا نمناتسرولبو 000(

 (541- 100) نوتاخ غلتق نام غلتق ةلود نم نامركبو (")



 ةيمالسإلا ممآلا خي رات تارضاحم 445

 ةيسايعلا ةلودلا ىف لوقلا لاجإ

 هلادبع سايعلا نأ ره وأل عيوب ثيح )م, ةنسةيمالسإلا ةفالخلا نويسابعلاىلوت
 مصقعملا هللا دبع طقس ثيح هه+ ةنس ىلإ مهتفالخ ترمتساو ةفوكلاب حافسلا

 جراخلا رثتلا دحوم ناخزيكنج باةعأ نم لوغملا ناخ وكالوه ىد نيب اليتق

 ساسبعلا ىب تدعقأف قرشملا نم دوسلا تايارلا تءاج . مالسإلا دالب ىلإ مب
 ةرهز دادغب م مهش رع تاةفقرشملا نم رثعلا تايارتءاجو ةيمأ ىف شرع ىلع

 مهسحن محن رهظ قرشلانمو مدعس بكو ك ق رشأ قرشلا نف ايندلا ةنجو قرشم لا

 مهنمةفيللا كلم طسوتفةفياخ ا مهتماهيف فلختس ا هنس 64 مهتفالخ ترمتسا

 امود اف ةنس اهلقأو ةنس غ5 ىسابع ةفياخ اهي مات ّمدم ريكأو ةنس +١ وحن

 عيمج ىلع ةماتلا ةدايسلاو ايلعلا ةماكلا !مافلخل ةنس ٠٠٠ ةيسايعلا ةلودلا تثكم

 مف عمسيف نرلوقي (سلدنالاد الب ادعام) ىالسإلا ماعلا

 نه برقلاف مهيسفانمالإ مدوتج هجو ىف فوقولاو مهتفلاع ىلع دحأ رسميالو

 جراوخلا ضعبو بلاط ىنأ لآ نم مهمع ونب مهو ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر

 ةعرس كلذ ىلع ةلئاطلا ةيسابعلا ةوقلا ءىحجت مث عملتو انيح مهران وبخت تناك نيذلا

 سأنلا رع أف نو م يو

 روصاملاو حافسلا مهو ءافاخ ةينامت نييسابعلا نم رهابلا رصعلا اذه ىف ماقو

 مهتمدحاولا ةفالخ طسوتم قئاولاومصتعملاو نومأملاو نيمالاو ديشرلاو ىدهملاو

 . ا” ةنس قئاولا ةافوب رردلا اذه ىبتنبو فصنو ةنس ةرشع اتثمثا

 ائيشلوزألاف هيف ةلودلا تذخأ مم ىلإ ممم نم رخآ نرق كلذدعب ءاج مث

 ءارمالا أرتجاو ةيمالسإلا مهلا سفنأىف مه تناك ىلا ةناكملا كلت فءضر اًئيشف

 قارعلاالإ مدي قبيل ىتلحمضي نييسايعلا أ راصو لالقتسالا ىلع فارطالاب
 دادنب لوتينأ ىلإ مالا لآو نفلاو باراطضالاب ةءولمءذهو زارهألاو سرافو

 قلطملا ناطاسلاو مالا ذوفنلا هل ءارمآلا ريمأ هءاع قلطي ىمليد وأ كرت كولم

 .ءىشث سالا ند ةفالخلل سيلو ةماعلا ةيالولاو

 زععملاو نيعتسملاو رصتخملاو لكوتملا مو . ةفيلخ رشع انثا رصعلا اذه ىف ماق

 ىذلا قكتسملاو قتالاو رهاقلاو ردنقلاو قتكملاو دضتعملا . دمتعملاو ىدتهملار



 1 ةيساسبعلا ةلودلا

 و فصنوتاوئس نا مهم دحاولا ةفالخ طسوتموهدهع رخآ ىف هنو وسن كلم

 ةفالخلا م-االإ هيف ةفياخلل سيل ؛ 497 ىلإ مع نم ثلاث رود كلذ دعب ءاج

 مقي هيوب ىف» نم ناطلسلا اباثم ىتلا ةيلبدلا ةهآلا ىه ةيسراف ةمالىلعفلا ناطاسلاو

 فرصت#ل سيل رهدرأب موقرام مهتم لوانقي مف فظوم هنأك ةغياخلا راصف دادغبب

 نيكلاملا سفنأ ىلع هل سيلو ديريامال هنم داربام لعفيو رمتأرف ىعؤي ذوفن الو

 لضفبن ونيدي ةالغ ةعيش اوناك دق ةديقعلا ىف هل مهتنيابه ىتيدلا ناطلسلا نم ءىش

 انيه مهياعهءمأن وكيل ىسابعلا ةفيلخلا ءايب اوضرامن]و مهادع نم ىلعهتيب لآو ىلع

 مهتحاصم كلذفف اوأر ىنم هنولتقيرأ هنولزعبو مهل ًاريخ هئاقب ىف اوأر ىتم هنوقبي

 طدسوتمو مكافلاو رداقلاو عئاطلاو عييطملاو ىقكتسملا رودلا اذه َّق ماق دقو

 هبوب وتب مهعلخ رردلا اذه ءافاخ نم نولوآلا ةثالثلاو هيلي

 ىلإ هيفىلعفلا ناطلسلا لقتنا هو.. ةنس ىلإ 4عوب ةئسس نمرخآ رود كلذ دعب ءاج

 سايعلاو:: ناكو دادغب قالليجلا دالي مقي ق وجلس لآ نم ناطاس اهلثم ةيكرت ةمأ

 انيدت ءافلخلا نومرحاوناك ءال ؤه نإفهيوب ىن عم مهنمالاح نسحأ ةلودلا هذه عم

 ىبيدلا مهيصخم هب ىضقي أم لالجاللاو مظعتلا رهاظم نم مه نود اوناكو

 دجنتسملا ءىتقم اودشارلاو دش رسما و رهظتسالار ىدتةلارودلا !ذهىف ىلودقو

 ءافاخلا نكي لو فصنو ةرلس نب رشع و مهذم دحاولاوةذالخ طدسوتمو ءىضتسملاو

 نه ًاثيش نودرتسا اوعرش دشرتسملا دهع نم مهنإو دحاو لاح ىلع ةدملا هذه ىف

 مهنع قوجلس لآ دعب كلذ ىلع دعاس ىذلاو قارعلاو دادغب ىف ىلعفلا ممذوفن

 تضقناو قتقمادهعىققارعلا سمأب مهداديةس مهدقو مهنيب برحلا عوقوو مهقرفتو

 امامت لحضا دق قارعلا ىف مثذوفنو هاشم ز راو د ىلع 4و. ةئم ةقحالملا ةلرد

 تأدتباىلا مهتكر راتتلاو لوغملا ماق نأ ىلإ قارعلا كلمب نيلقتسم اوناك ليدحأ

 ةيسابعلاةلودلا سافن أذ خأف ةيمالسإلا دالبلا ىلع مهكر فصعو ناتسكرت ىصقأب
5 
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 هه. ةنس نا زيك ديفح وك الو ه دب ىلع دادغب نم اًهازأو

 : راودأةيسابعلا ةلودللف

 فوغ 7 ا نم لمعلار ًةوهلا رهع ةئس ل٠

 سصو مسج نم كارتآلا كيلاملا داديتسا رصع ها٠.؟

 440 - 884 2 نمهيوب لآن مكولملا دادبتسا رصع ده ارد»
 هر, 4497  نمقروجامل آنمكولملاداديتسارصع ١» مس

 مهذ وفن نم يم نيسامعلا ةداعتسا رصع د5

 2” نمداوقلابلغت عم ىمايسلا

 ىلإ ةلئاحلا ةوقلا هذه تدأ ىتاا ةيسيئرلا بامسألا انه حضون نأ ديرتو

 ىثالتلا مث فعضلا



 350 ةيسايعلا ةلودلا

 هَل ودلا ةيصع فعض - ١

 تناك ىتلا ىهف ةيبصعلا ىلع اهتأشن لوأ نم ةيمالسإلا ةرعدلا تدمتعا

 ىلع ءاضقلا خلص ةوعدلا بحاص هب متها ام ناك دقو ةوعدلا كلتل ًادامع

 ثيداحالان م ريثك هنع درودقف ةيلكلا ةيبصعلا ءايحإو ةيد رعلا ةيئزجلا تاربصملا

 جرخي ثيداحالا هذه ضعو نالفلاب موق ىهو ةلءاهاجلا ةرعد نع ىم ىلا

 ةوعديداعنمانم سيل د مالسلا هيلع هلوقك مالإلا نع ةياهاجلا ةرعدب ىعادلا

 ىذلاعومجلاةوق نم فعضت ةيئزجلا تايبصعلا هذه نأ كلذ بيسو « ةءاهاجلا

 نأ كلذ ةجيقن تناكو اهليبس ىف فدو نم رداقو اهل ديؤمو ةوعدلل رصان وه

 اوناك نأ دعب  ىنانكلاو ىيقلاو ىعب رلاو ىرضأ او ىناطحقلاو ىقاندعلا ىخآت

 كلذبو مهب طبخت ىتلا ممآلا مامأ ًاعيج مهتوق قافتتو ضعبل مهضعب ديكي ًاعازوأ

 رخآلل اندارم امهدحأ راص ىتح هترصن ىهو اهئوكريدلا . ةين رعلا ةمالا تارك

 . اهرمأ ىلع برعلا اهلاغ ىتل مضل ا ق

 سرفلا اوعراصو نيدشارلا ءافاذا ةلود ردص ىف كلذ ىلعةيب رعلاة مالا تراص

لا كلت مهدي وت هيلع اواوتساو مهك العأ رعأ نع مثولجأو مورلاو
 اهلانأ ىلاةدحو

 . رهش ال مرق ندلا

 نم مهام ى رخآلا مهآلا نم مهني د ىف لخد نأ نوري ةيبصعلا هذه عم اوناكو

 بصاتملاب ممل] نولدي ال مهنأ الإ تابجاولا نه برعاا ىلع ام مملعو قوقحلا

م نكمت ال ىعييط ىمأ اذهو دونجلا ةداقو تايالولا ةيالوك ةسئرلا
 . هتموأة

 نءلكعم ناك دقف رصانع ةقرف نكت مل ةيواعمو ىلع نيب ةقرفلا تاصح امو

 نوي راذنلاو كانهو انه نويناهلا ةيب رعلا لئابقلا عيمج نم . دانجأو ءاسؤر نيلجرلا

 رردص قاءندلاف سفانتلاو موق رودصف نيدلا اهراثأة قرف تناك امنإو كاتهو اذه

 ىلعبرحلا تلجنا نأناكمب ني يلظعلا نيمصخلا نم لكصاصتخا ىدأ دقو نرخ

 قارعلا ب رع تضغبأ ماشلا برع ناف ةيدرعلا ةمآلا نيب نيوزكرم ضغامتو فالخ

 لهأتها ركن مجان كلذو مهما رعش ضب كلذي قطن و ماشلا لهأ تضيأ قارع" برعو

 ةيب رعلاةيبصعلاة وق نم | ريثكك اذ فض أدق ءىلعا مالا لهأ ةهاركو ةيراعا قارعلا
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 قانم دبع ىنب خيش نايفس ىنأ نب ةيواعم مهنم هالوتو ةيءأ ىب ىل] مآلا لقتنا
 نأدعب ضبذي عرشدق ةيئزجلا ةيبصعلا قرع نأ الإ ا.ديأب تقلأو ةمآللا هل تنادق

 نم مهائابقل ام رخفلا تادلك ءارعشاا ةنسلأ ىلع رهظو هيلع ىضقتي مالسإلا داك

 ةدرعوىبايقسلا تيدلاءاهتنا دعب اءاأج احوضو كلذحضتا دقو رثآلا نمحو ةهالا

 ريبزلانبهللا دبع وه و تيبلاب ذئاعلا هنرق اعزانم مكحلانب ناوسم ماق مايأ ماسقنالا

 هتأوانو كساكسلاو ناسغو بلك نم نملا برع ناورم ةدعاسمب ماق دقف

 ترث أتفسيقلتق ىف اوفرسأو ةيناملاو ناورمل رصنلا ناكف ناندع نم سيق

 ثراحلانيرفز اهميعزر سيق خيش كلذ ىف لاق ىتحابنم نكست ارثأت اهسفنأ كلذب

 :املوأ ىلا هتيلك ىنالكلا

 ايدامت الإ دادرتال برحلاىرأ ىتإ كلابأ ال ىحالس ىبرأ

 اهيفو
 ايئاقاب مكتتِج نإ اوحرفت الو الفاغ تديغت نأ ىوبسحت الف

 ايه سوفنلا تزازح قبثو ىرثلانمدىلع ىعرملا ثبتي دقف

 اهيفو
 ايئاسن باكناوسن نم رأثتو انقلاب + ليلا طحشتىّتحمءاص الق

 ىدلساا بابا نب ريمعوثراحلانب رفز امهو سيق خويش نم ناخيش عمتجا

 ىحاونا ريمعلزن مثسِيق نم اولعق نميةيناسهلاو ايلك نايلطي ازاصو اسفئرق

 نس عارت لإ]راوجلا اذه ىدُأف سيق نم ميظع ددع هعمو باذتل ارواب ةريزجلا

 : هل لوقي ريمع ىلإ رفز بتك ىتح بو رح هتعبت بلغتو سيق
 ىراز هيلعو حصان ةلاسر اريسع ىنع غابم 57 يأ

 رازن ىف كبات دح لمجتو ابلكو نمب ىذ ىح كرثنأ

 رايكشاو نهوب هتتاخل هيدي ىدحإ ىلع دعمك

 . بابحلا نب ريمع مايالا ضعب ىف لتقو
 نيب راقتملاو باسفآلا ىف نينيايتملا ءارعشلا ةنسلأ ىلع قيرفتلا ناطيش قطن دقو

 هربوت أمة هين ءردبال ءمههاوفأ نم جرخعام نولاببال ةنماكلا تازارملا بيه امب
 .بلغلءارعش نم ىلغتلا لطخالا زاكدقو ءال ود هدسفأ ءالقعلا هحاص | املكف ميئاملك



 ءاجو ناورم نب كلللا دبع ثراحلا نب رفز حلاص ايلف عومسملا توصلاأ ىوذ

 : مهل ةلك نم لطخالا لاق اوعيايف هموقب
 اورصن مهو اورآ مث موق ءانبأ مكنود تاضان دق ةيمأ ىب
 اورهقام دس ارسق كل اوعيايف اصقر اولبقأ ىتحح ناليع سدقو

 رجضلا اهةالخأ نم ناليع سيقو 2مه.راوغ تضعذإبرحلا نم اوجض

 ىمقلا ىلسلا ميكح نب فا>جلا هدنعو كلملا دع رضحع ةرع لاقو

 صاعو ملس نه تديصأ ىلدقيب رئاث وه له قاحجلا لئاس الأ
 رخاوزلا روحيلا ىذاوأ كياع مدطصتف اموب كطصت نإفاحجأ

 رصارصلا حايرل ىراجوأ ءاملا هه 2 ىرج ىذلا بابحلا ءاذقأ لثم نكت

 رعاش لك ىلع اياعلا ةروسلا ىدل ارعاشمار نم نيحهلا لكن اح دل

 نات لك ايجام هنم ردسإو هديدع ىصحت سيل رجم لوصي

 : ةهمدبلا ىلع قاحجلا هباجأف
 رجاوشلا حامرلاب اريمع ىعنو دهم لكب مييكبت فوس لب

 :ةاديدش ةمقو اع عقوأف بلغت ىلإ ةملكلا هذه بقع فاحجلا راسو

 : اهرابغ راثأ نأ دعب ةعقوملا كلت ىف ثيبخلا ناطيشلا اذه لاق دقو

 لودملاو ىكتشملا اهنم هللا ىلإ ةعقر رشلاب فاحجلا عقوأ دقل

 لصوي لازال فيعض ليبحو ةمذ لابام ناورم ىنب لئاسف

 فاحجلا لاتو

 مثال لكىنحال له مأ لتقلا ىلع ىنتضض- وأ ىتمل له كلام ايأ

 مراوصا فويسلاو سيق نايتف مكفونأ عدجأو التف مكنفأ أ

 متاوقلاب مهتاعأ تمصتعا اذإ هفيسإ اريمع ىعتي ىتف لكب

 ناكو اه و4قيرط عطقي نم ءافلخلا نه دجت ملو ةيئزجلا تايبصعلا هذه تييح

 بدي املا ىلاولا ناكف ةيلهاجلا هذه ناطيش نم في طمهسمدق راصمالاب ةالولا

 ىسيقلاو ىعبرلا ناككلذكو ىحاونلا مهيلويو مثرصنيو مهيلع فطعيو هموق ىلع

 ناسا رخكةفالخلازكممنع ةديعبلا تايالولا ىف ادضاو كلذ رهظي ناكو ىميقلاو
 هيبرع ةلود اهنال ةيبرعلا ةيبصعلا ىلع زكسترت تفاك ةيومألا ةلودلا نأ نم الو



 ناكو . اماع زكترت ىتاا ةلودللو ةمالل فعض ةيبصعلا نم عونلا كلذ ةاي ةضحم

 مف تلذو برعلا اهك_ام ىلا ألا نم

 برعلا ةأوانم نعةةعضتس» اهسفن تأر . . اهترات نم سردناام ىحت نأ اهم

 ميدق خيرات تاذ ةمأ ىهر ةيسرافلا ةمآلا

 اوناد دق اوناك سرفلا نم ًاريث.ك نآل ةيرصنع ةدحوب اهتكح رين 1 جورألاو

 ةداق ركف هجتاف مالسالاوأ برعلا داضت مهنم ةوق نيوكست بعصلا نف مالسإلا

 مثدنع تدجو دق كاذ ذإ سايعلاوذب ناكو مالسإلا مماب برءلا ةءدص ىلإ ةمآلا

 سرفلا ىلع داهعالامهتحاصم نه اوأرف ةيمأ ىنب نم مهقح دادرتسال ىعسلا ةركف

 لوآلا نيرمآل ب رعلا ىلع مهتدعع | ولمحي مل اهنإو ةيمأ ىنب نم مهبع ىف ةلجاسم ىف

 برعلانألةيمأ ىند مح نمص الخلا ةركف برعلا روهمجنيب حورت نأ بعصي هنأ

 قاثلاو مرع امو مهتلود ةقيقحلا ىف تناك لب ةلودلا كلت بناج نم ىذأ,اوسميمل

 نويناعلا ناك. مهلئابق نيب ةيئرجلا ةيبصعلار ان راعتساب عدصنا دق ب رعاا بعشنأ

 ةراثإلهسلا نف سرفلاامأو . بناج ىفنوي رضملاو بناجيف نويعب رلاو بناج ىف

 اهباصن ىلإ هقالخلا درو مالسإلا محي امإو ةيرصنعلا ةيبصملا كح امإ مهفطاوع

 ةيسرافلا ةءالاءانبأ نم ةصاخلايف لوآلا ريثأتو مسر هيلع هقالص ده تيب لآنه

 - ةماعلا ىف ىتاثلا ريثأتو

 اممإو ابتضيب ىدحتو امرزأدشت ةيرهنعةيبصع اه سيلو ةيسايعلا ةلودلا تماق

 ةبارقا ةيبصع ماقمموق: دق فاحلاوأ الولاة يبصعو نوعنط هلل اىلا و اءال ئه اهتءبصع

 دجلا نم مهئابال ناكام عاجربسا ىلإ ىلاوملا ءالؤه ليه نم اهردكتي ام الول

 ةثاث مدق مه ةعامج ةلودلا.دب ىملاوملا ءالؤهنم دجودقو . هركذ نوئراوتىذلا

 . هيلع نودءّتعن نه ةمدقم» ىف نو_سادعلا مهاعج مالسإلا قو ةيسرافلا ىف

 اهباوناعتسا لي اهنأ اولهم ملو برعلا هيبصعمهرمأ أدبم فنويسابءلا كرر :

 راثختسالا ىلإ البهو مهترصن ةداج نع ابوكنملاوملانه اوأر اذإ أجلم مهن وك

 رضمونعلاو ةعيير نءمهاجوبرعاا لاجرنم اريدك ا وعنطصاف مهنود ناطاسلاب

 سكسعلاب لبةرمالاو ءادعلا باي-أ نه لئابقلا هذه نيبام ةلازإ ىلإارتفتلي مل مهنأالإ

 . رخآلا ىلع قيرفب اوةيعتسيل ةحلا هذه ءاعإ ىلع ليملا ىلع لديام مهتم دجو

 ةيموق ةيدصع امئامح ءديىف ةيسابعلا ةاودلل نكمل هنإلوقننأ نك هلك كلذل
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 ىوقلا كلت نيب عمجم ىذلا وه مالسإلا ناكام:] و ىرعلا ةقيثو لاصوالا ةدحتم

 هلع فعضي ةدحتم ةيمرقةيدصعب امعدم نك-ي ملنإ هنكل ايوق امماجناكن إونيدلاو

 هريتعاام ناك دقق ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر نع كل هانمدق امب اذه ريتعاو

 اهب ظفتتلاواهرك ذ نردبايلا دسر ةيئزجلا ةيبصعلاةتامإ هتايحلاعبتمو هتوقلآ-اسأ

 نولعجبو ىلاوأ ا نمهنوراتذ لجر ىلإ مهترازورمأ نودنسي سايعلاونب ناك

 بيرلاو نونظلا ريثأت تحت امتاداوناك مهكتل وب رع ىلإو لاوم ىلإ مثدونج ةداوق
 نمدئاقوأ ريزونم اومثىتف ناطاسلاب ىلاوملا داديتسا نم مهوتع لو> موحت ىتلا

 ةيسايعلاةل ودلادناعب روصتلل'هلءفام رظناو هولج اع كلذ نمةحتار نييناسا :ل١ىلاوملا

 نسحو ةقباسلا نم هلام ملسم ىنآلو لوآلا هريزو ىناسارخلا ملم ىنأ ريكالا

 كام ىلع هن ريغ و رفعج ىنأ ل مامأ هعفني مل كلذ نكملو ةلودلا ءايحإ ىف رثآلا

 هموق ىلإ ناطاسلا ليوت دصقنم ملم أ ىرب: نأ نكسعيالو دحأ هيف هكراشي نأ

 نودب لوحتي محم هدام زعاذإ وهنكلذل ةطساوالإ هرظأ ىف سايعلاونب سيلو

 نيد ىلع ىسراف دئاقدل رأتلاب ماق لسع وبأ لتقالو . ىلع لآ نم مهمع ىنب ىلإ ءاطبإ

 ناسارخ دالب لزلزب داكو ةميظع اعومج كلذل عجو ذاءنس ةيلئولا نم همرق

 نموهو ىلجعلارارم نب رو#6 هلدعأ رضءجابأ نإفةيب رعلا ةيبصعلاب بلر غىلأ الو

 ماقو : ًافلأ نيتس نما وحن هعقوملافهموق نملتق هن]لاقيوهتوق رسكفةءيدر لاجر

 ملعا١ سرافلا ناك ىذلاو اواج رعف اهسفن ةيمتاملا ىف ةيدنوارلا اضيأ هرأثب بلطي

 قابيشلا ةدئاز نإ نعم وهو ةعير داوق نم اضيأ مظع دْئاق مهموب ىف

 اهرصا:ع فاتختواهنيد دحتي ةيبصع ىلع تأدتبا ةيسايعلاةلودلا نأةصالخلاو

 اهئافا-ذ وفن واهنأش مظعوةلودلا ةدايسعمقفتتال ضارغأ رصاتعلا هذه ضعبلو

 ةيلكلا ةيمدقلا ةيبصعلا ىسذي داك دق قشنم وهو ىرعلا رصنءلا ىه رصانع" هذهو

 نكي وناس ارخ لهأ مهمهأو ىلاوملا رصنعاثلاو ةيئرجلا ةيبصعلا ريثأت عرصو

 امهنم لك هيلإ ىري ىذلا ضرغلا فالتخال قيقح مائنلا نيقيرفلا نيب

 هتعيبطب اجعنمناكى لاو ١ وهو رخأآلا رصنعلازم ءارزو ىلع نييسابعلاراصتقاو

 برعلا نم مهورظانم هب عتمتي ل ةلودلا ىف اظح مهاينر هنم مث ىذلا رصنملا ةيلغ

 نماولانو ناطناسلاو ذوفنلا اوعتمت لواآلاردصلا ىمظع ددعملاوم انم رهتشادقق
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 هيلإ لصو امو ىكءربلا دلاخ تيب ىلإ رظناو ةفالخلا بقل ىوس اهالعأ باقلألا

 ىف كولا ظافلأ مماعا وقلطأ ىتح سانلا عسوت دقف هدالوأو دلاخ نب ىحي

 تايابجو ضرالا نازخ مهل] تدروو امب مهوحدم ىتلا دئاصقللا ىفو مهتابطاخم

 ديشرلا ىدل مهنعرتأو مهدنعىب رقلا ةيغب فنص لك نم سانلا مهلإ فل زتو لاومالا

 عزو تاسارخ ىلإ لوحتلازو ديرب مهنأ ىلع لدن تالك مهنم ًارفعج ةصاخو مهليم

 ىلاوملانمريزو لوأ هلبق كلذب مهنا ىلع لآ ىلإ اهليو#و سابع لآ نم ةفالخلا

 ىلع لدت تارلك دورتت تناك ةيسايسلا ةمهلا هذه عمو لالخلا ةماس نب دلاخ وهو

 اهمدبال ىتلان وذظلا ريثيام كلذ ريغ ىلإ مهيلإ ةقدنزلا ةبسنو مهنيد ىف م, لءزمغلا

 . ةيموق ةيبصع ىلع دمتعءلال ةلود ف

 هدلول هعيبلا ىلع ديشرلا ل مح نه ضرغ ةرسآلا هذه ضعبل ناك هنأ ىف ءارمالو

 ىحي نيرفعج وه امل] ىعادلا ناكو نيمآلا هيخالل ةميبلا دعب دبعلا ةيالوب نومأملا

 نوشرح فوس ةكءاربلا نأ هسفنقق سو د.شرلا هنظىذلا ناكو ىكمربلا دلاخ نأ

 اذهو كلذ ةجيتن منوءفتني و رخآلا امهدح أب راح ىتحامبنيباوقر فيل نيوخالا نيب

 كلذلو مهن مهر ذو مهيلا ,م زم ةبب رلا_ركمي اه وشم ىلا ةريثكلا بايس الا نم بنس

 هذهلاضرع مهلك اوناك لب ىداه ماتخ تاذ ةيداهةايح نمنك ايسابع ًاريزو رئ مل

 لاملاكلذ بس نوكس,نأ نكميالو سوفنا باص:ءاولارمآلا عايض نم تايكسنلا

 ريك لخد هل ناك ءابالازع دادريساىلإ ىلا ولا ليمو ةيسايسلا عزاتملان] لب ه--و

 ةماعدامه نيذللا نب رييكللا نرصعلا نيب ةديدش ةلاغملاو ديشرلا ةايح تبتأ

 ىلإ بسن انلق هنأ الإ ءىث رخآلا نم مهيار اك امههدحأ ىلإ ءافلخلا أجلي ةلودلا

 ةناهتساوأس ايعلا لآ زعاهلي وحت ةدارإو الودلا ةتايخ ركف برعلا نم نيفطصملا

 ءافللا عفدتو مهضعب ىلإ دنست ىلا بردعلا تناكامنإو عهنمتلا نع ردغوأ دعوب

 . اف ةطيحلا ذغأ مدعو مهامعأ ىف ريصقتلا ىه مهتبررقع ىلإ

 ىلاسا رخل ا ريصتدلا ةوقدايدزا اهتج.ةن زم زاك. ةنومأا او نيمآلا نيب عئاقولا تءاج

 ىلاوأ ١ نم تيب لوأر هو ىرهاطلا تيدلا رهظو هيلع تزكسترا نومأملا ةوق نال

 نأ رصانعلا هذه ةوق ىف ديزي ناكىذلا , : لالقتسالا قيرط ىلع ناسارخ ممنم
 اوناك نيذلا كارتالا نابش نم راثكتالا ىلإ ناليمي اناكمصتعملا ءاغأو نوءأملا
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 ءالؤه نمو رهاطل آو ربنلا ءاروامكولم ميلا مهمدقي ةرثكب دادغب ىلع نودفي
 دادغب مدقف هموق ىف قيرع تدب اذ ناك نع مهنمو لاملاب ىرتشي ناك نء نايدلا

 ًادراوتدراوتت دوفولا هذهلزت ىلو اهئالوو ةريبكلاةلردلا هذه فاازع ديزتسيل

 اهياعدمتعي هنأةفيلخلانظ شويجمهنم تفلأت دفو مهتعملا نمز ناك ىتح ًادرطم

 امأ اضيأ ناسارخ ءانبأ نعو برعلا ةيبصعو برعلا نع ىنغتسيو هتلود ةماقإ ىف

 فالتخالل ناك كلذ نأر هظاو مهيلعداهتعالا ليلقهوخأو وهناك امم الف برعلا

 ىلعةلادلا مهتم ترك دقف نويناسارخلا ىلاوملاوأ ءانبآلاامأو مهلمايق نيب ديدشلا

 ىلاوملا ءالؤه عانطصا ةركف تقاخكلذل مهتعاط نع مهنم ريثك جرخو ءافلخلا

 مموفطص!ىتمءافالا نأ اهقيةحت نودي ريلامآ مف سيل مهنأ ءافا1لا نم انظكارتالا

 أطخاذهو مهماسجأ ةوقو مهتعاجشل مادعنمع ءانغتسالاو مهيلع داهتعالا مهنكمأ

 ىلع رصةغنم ةلوددمتعأ نأ هوهيف عقو نم لوأةيسارعلا ةلودلا تناك اربي رغ

 ركذيو تاداعلافو قالخالاف اهنيابب رصنعلا اذهنأ عماهتوق ددي أت ىفرخآر صنع

 مهتغل اوسني مل اوءنطص ا زيذلا كارتال ءالؤد نإ ءاسنيالوهيلا ىمتفي ىذلا هنطو

 وه نم مهيف ناك دقو اسهل مهليهو اهيلا مهرغص نوكي نأ ىهيديلا نف مهدالبالو

 ناك م« ذوفنلاب راثتسالاو رماانم اوناك اك نوكي نأىل] ليميهموق ىفقيرع تييوذ

 هموق ىف اظعم وه ناكو ة:-ورثآل اكله هوبأ ناك دقف سواك نب رديح نيمشنألا

 ٠ ةحلالا هلإب هنوعدي هنويطاخ امف اوناك ىتح

 اذه امهلمعب امهنأ ايرداموةلودلا فديدجلا رصتعاا اذه هوخأو مصتعملا عرز

 مه-نم نذلا مهئاسؤر ةرامثإ اهيف نوفرصتي كارثألا نالغىلإ ةفاللا رع اياسدق

 ةياغل نوءسي ضارغالا ىدحتم ءاسؤرل' ءالؤه ناكولو ةلردلا ةدايق قح مهتعملا

 معامل نيثفآلا نإ ىت- كلذ ريغ ىلع اوناكنكلو مظعأ ةييصملا تناكل ةدحاو

 دالبنم اهءاروامو ناسارخ ىلع ىلوةسيىتح قرشملا ىلإ ليحرلل ةدعلا دعب هنأ هنع

 كارتآلانم هبارشو نيذلا ناكةميظع ةيكرت هكلم كلاته سس ؤيو رهثلا ءاروام

 . مبظعلا كلملا اذهب نيشفآلا رثأتسي نأ مهل نوربال نيذلا

 لئابق قرفتفامظع افعض ىنرعلا رصئعلا فءض ديد ارصنملا اذه ةايح ىف ناك

 قت مل ندملاب نيذلاو ءارحصلاو رقفلاف اهنطوم ىلإ اهئم ريثكلا داعو بئاصعو
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 فضل نويناسارذلا ىلاوملا فعضكلذكو اهيلإ مهتايح قنودنتسي تايبصع ىحل

 مهسفنأ كارثآلا ناملغ دجوو ةلودلا رصانع نيب نزاوتلا لتخاف ءامالا ةقث

 مث اوراصو مذوفن مكحتساف مم الإ ءافلخلا مامإ] سيلو نيرث اتسم كلملاب نيدرفنم

 ممدنع ءىث لكىإو محلاومأ ىلإ و ءافاخلا ةاي- ىلإ مهيديأ تدتما ىتح نيرمآلا

 ءانب آلان مالو برعلا نم اهدريام مهءامأ اود مل ىتلا ةوقلا هذه ءافاخلا عضخو

 رورشلا ةياهت ءهف اذه امأو رش ةفالخلا لوأ ناكىذلا

 هنإف ةئيس حتاتن اذ سايحلا ىنب نم ءافاخلا باقرب هيعلو رصنملا اذه بلغت ناك

 دقُد فارطألا ىف امأو مثمماوأو و مهلا وقأ ةميق نم ناقو ءافاخلا ةلوص فعضأ

 كارتأ نم لفأ اوسيل منال مهيدي تح امب اولقتس أ مه نآآ دق نأ ةالول١ ىأر

 تقولا نمليافالإ ض« ملو اهسفن ةفالخلا ةصاع فذوفنلاب اورثأتسا نيذلا دادغب

 ىف ةلقتسم لودب ةطاحع (ثلاثلا نرقلا فصتنم ىف ) ةيسارعلا ةلودلا تراص ىتح

 ءافاخلا بضغو روهجلا ضارتعا ريش اهنع مفدتو ءافلخلا ناطلس نع ةرادإلا

 ءىثلاسرإو ةعلاىلع ( انايحأ ) مهئاسأ ةباتكو رياثملا ىلع مهل ةرعدلا ن“ءإب

 لامشلاو بوتجلاو قرش أو برغملاف كلذ ]صح دق دادغب ىلإ ايادهلاو لالا م

 كلت ىل!ىلعفلا ىسارعأا محلا ةداعإل درذجلا لامراب ةلودلل لمقالو دحاو نآ ىف

 ىف ءاغلخلا ميقالحب نيذخآ اومادام كلذ مهءبر.ايلق كارثالا نارلغ نآل تايالولا

 مه لذ ع اضرلاىلإ سايعلا ون رطضاف ةلودلا ةرذاح

 نأ الإ ءافاخلللمعالو ضعي نم ةيال ولامهضعب عزنيو نولتتقي نوباذتملا راص

 بوةءاوهو نيءاذتااءال وه ضءل واح دقو رفاظاابلاغلالةيالولا ررشتماوردصن

 ك'رثآلا نءاهياع نيبلغتملا هنع ليزيو ةفاللا باق ىلعىلوت-ي نأ رافصلا ثيللانإ

 دهع ىف ناطاسلاباصو دوعلا ىلو ناك ىذلا قفولا ةحاط ىنأ دددش:نمرهظام الول

 رسنءوهو ةلودلا ىلعىلوة ىلا رصتعلانأ ةوقلا كلت هيفاحأ ىذلاوهللا لعدمتدملا

 فمضف لاملاو ناطالاو باغلا نم هل ميتأ ام ضءعب ىلع هضدب سفن كارتالا

 كلاملا تيبلا دارفأ دحأ شيجلا ةدأي ىلوتب نأ مهنم ريثك باطو ممرمأ

 ةرق نم ءىث ءاح] ىف مجنف شيجلا ةدايقل بختناف مهيلإ ب رقأ قفوملا ناكو

 ةيهرقلا ةيبصعلل ةلودلادةذوه ءادلاكلذو همس> نك ماللاضع .!دلانأال] ةفالخلا
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 لحمض. ولو زينأ ثباي ال باخلا قربلاك ةوَدلاءذه تناكف اهيلع داهتعالا نكمي ىنلا

 ضر. رأاةسكتك ناك اعدشأملإ دضتعإا هاو قفوملا دعي داع فءضلا ناف . هرمأ

 قبةحلاناطلسلاو سايعلا ىنيا ةيمسالا ة الخلا ترمتساو اهرثأ ديدش اهؤرب ريسع

 هدوقي ليدلادالب نم ديدج رصنع كرحت نأ ىلإ كارتألل دالبلا نم مهديأب قب امل

 نمناطاسااوعزت افهيوب دالوأ مو ىوقلا فرشلا ف قيرع تيب نم ةوخ] ةثالن

 هيمأب رع ةفيلخلاوهيف فرصتي مهنم دحاول قارعلا كللم اولعجو د'دغبب كارئالا

 .نب سأل ميلعا وقب أ دقف كلذ عم و سابعلا ىنن ةماماب نوئيدي مرقلا ءالؤه نكي لو

 ىلعل اىلعمهلمه غي ءمهتمامإبنيدي همظعم ناك دف ىدادخبلا روهمجلا ةاضرم لوآلا

 هنآل هقنعنع رينلا علخل واحي هب اوسحأ ىتم هماخ لوسي ىمابملا ةذيلخلا نأ ىتاثلاو

 .هنماولاني نأ مهءاع بعصي هنام ىولعلا ةفيلخلا اءأ : كلذ نم مهعتمع ايقيد عئامال

 اهرثأ تعاضأب ةديقعلاب ةسايسلا تبعل !ذكه ةيذيدلا هتوةب مهنم لان ارو اًديْش

 اريثك ناك ىذلا كرتلا رمهتملا اولمهب مل مناف نطل لا اذه نم مليدلا هلام عمو

 لسفي هيوبلآ نم كولملا ضعءب ناك ىتح هيلع اودمتعا لب ةفالخلا ةرضاح

 - مليدلا ىلع كارتالا

 .ق راف واثيدح مالسالا ىف زخددي دج رصاعق رشلاب رهظةسماخلاةئاملا لئاوأ ىفو

 هسأرىلع نوديسءاروامكارتأ نه رذاا ريهنع وهو برغملا دالب ىلإ اهجتم هنطو

 تيبلا اذه داققوجاسلا تيبلا وهو دجاو ف رشلاب مدنع زاتم راخفلا مظع تيب

 ةيهالسإلا ةكءامملا فارطأب تناكىتلا ةلودلا ردقت ملو ناسارخ دالب ىلإ رغلا ةعامج

 ىلعلملا اذه زاكو ديوب لآ كولءاهنع لازأو دادغب كلتما ىتح لوي ملف هدص ىلع

 ىتأا ةيمل دلا ةلردلا هذه ةل زإ ىلإ نيلايم اوناك مهنآل سايعلا ىنب نم ءافلحلا ةبغر

 مه٠ارتحاو مهتماماب نيدتىرخأةلودىلإلاومآلاب ءالدإلاو اهعيشت ىف ةيلاغ تناك

 نم مهابق نم ىلإ ب دام مهيل] بد ىتح قوجاس لآ ناطاس تحت قارعلا رمتسا دقو

 .تابسلا اذه نم هظفيلا ىلإ سابعلا ىن اعجشم كلذ ناكف ماسقنالاو فاخلا ءاد

 م نكيبلو ةيقارعلاد البلا نم مهدي تحت امب ىفرصتلاو ليخلا ةنعأ كالتماو ليوطلا
 رخأتاارصعلا ىف اوداعأف كيلا نءمهيلا وم اياَقب الإ ةييصعلا نم هيلع نودمتعي ام

 . ثلاثلا نرقلا مصتنم ىف مهفاس هيلع ناك ام
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 ةلودلا لازأو فراجلا لوغملا لسيس جرخ ىتح كلذ ىلع لاحلا رمتسا دقو
 1 . هلك قرشا نم ةيسايعلا

 اهتأشذ ءدينم ةلودلاهذه عم ارئاس ناك بارطضالا ساسأنأ مهفي كلذ نم

 ءافلخا ظةحلوآلا ىف ىوقلانزاو:نأال] اميلع دمتعي ىتلا ةيموقلا ةربصملا دّمَف وهو

 لظوذلاوه ىيدلا ماقملاو , ذوفنلا اذه همم لّخا نزارتلا اذه لتخا ادف ممذوفن

 . ىلاوتملا فءضلا اذه عم ءانغلا نم ةلودلا ءذهل اظفاح



 3ك ةيسابعلا ةلودلا

 نييولعلا ةسفانم  ؟

 ممالانمروهجلابولق ىلإ بحأةوبنلا تيب لآ نم ةفياخلا نوك نأ ىف ءاسمال

 ةوعدلا تفداصكلذل راكحتسم نوكي ىنيدلا رثؤأا نآل « عوطأ محل مهو ةيمالسإلا

 . ةرجهلأ نم ةيناثلا ةئاملا ردص ىف امظع احاجت تيبلا لهأ ىلإ

 قباسي امهنم لك نينثا نيتيب نم سمآلا اذه مودعيال نيذلا تيبلا لهأ ناكو

 ىمابعلا ثدياا وهف امهدحأ امأف مل-و هياع هللا ىلص هللا لوسر نم برقلا ىف رخألا

 هيصاعو سو هيلعدقلا لص هللا لوسر مع بلطملا دبع نب سايعلا ىلإ ىمتني ىذلا

 بلاط ىنأنب ىلع ىلإ ىمتقي ىذلا ىولعلا تيبلا وهف ىناثلا امأو هتافو دنع ديحولا .

 . ةمطاف هنلبا جوزو مسو هيلع هقلا ىلص هللا لوسر مع نبا

 ماق . لشفنةيءأ ىنبدهعىفنييسايعلالبقةفالخل !لاني نأ ىناثلا تيبلا لواح دقو

 ابنود لتقف نيسحلا نب ىلع نيديز هديفح ماقو اهنرد لتقف ام ايلاطم ىلع نب نيسحلا

 رووججال يم عم كلذ  هيبأك هتجيق:تناكفدي زنبىحي هنبا هرثأ ىلع ماقو هف كلاب

 ٠ مهيلع هفطعو مه قارملا

 تناكو مهتيب ءامحإ ىفناسا رخل هأب اوناعتسا مثمأ اوكحأ دقف نويسابعلا امأ

 نماضرلل وعدي هنأ ىلع هثوعد ىف ىعادل ديريال مالا لوأ ىف ةمهب» م.لإ ةوعدلا

 هعساب ةوءدلا بحاص نوقف رعب ءايقنلاو ةاعدلا نأ الإ ملسو هيلع هللا ىلص دمج لآ

 شرعاأوقرف « مهموصخةيبصع فءض مدعاسو ماجنلا مامت ةجيقنلا تناكو هصخشو

 . ةيمأىب ىلع اوضقو ةفالخلا

 اريبك !روهمجنأ مولعملا نمو مهل مهدسحو مون مهبع ىنب ةريغ نم كلذك رح

 نو رب كلذ نم لع ىلع سايعلا واب ناكو نيي-ايعلا نود مثالوتيو نييولعلا رثؤي ناك

 مهخلا مهفءال ؤهامأ ىفالتلاو قترلا لبس وهف نيبولعلا ةيحان ريغ نم ممءاج قتف لك نأ .

 (ئع)
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 وهو مهتفالخ هيلع تماق ىذلا ببسلا ىف مهتوكراسشي مهنال هبناج فاخي ىذلا

 ىعيشلا روهمجا رظن ىف مهل ناكامبرو « مو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم برقلا

 مل-و هيلع هللا ىلص هللا لوسر تنب ةمطاف ةدالو وهو نييسابعلا ىلع مبلضفيام
 ىرديالو اماسقناةلودلا اهياع تماق ىتلا ةيبصعلا ىف اوثدحأ مبسفنأ ىلإ اوعد اذاف

 مهيفار نيس>و نسح ىنب نم ىلع ءانبأ ماقم ىه ةيوبنلا ةنيدملا تناكامل

 قدغأف حافسلا سايعلاو با وهو ةغيلذلا مهعمج جحلا مسموم ناك اذإو ارس نويسايعلا

 ةجردىهوايلعلاةج ردلانعمراظنأ تفل كلذي ديري تابحلا مهحنمو اياطعلا مها

 ترم ىتلا ديادشلا مايأ مهسنتو مهيلع بدحت مهع ىب ةفالخ نأ مهيريو ةفالخلا

 اززح.الإ نكي ملليجلاف ورعملا كلذ نأ ال] ؛ ةيمأ ىنب نم مهفالسأ دهع ىف مهياع
 ناك اذإو هيىل وأم ىذلاقحلا كلذ عايضي روعشلا دايدزاو دسحلاو ةريغلا ىعاودل

 نظ اذ]ايسالوامالي] دشأ بيرقلا دنع هتيؤرف سفنلل امله قحلا ىنجالا بصغ
 ١ . هلين ىلع هتودعاسي نم دحي هنأ هقح عاض نم

 فررمملا هللادبع نب دمت حورخ ةيسايعلا ةلودلأ هب تعدص عدص لو ناك

 نءرهظامالولوهمايق رظتني ناسارخ لهأ نم ريثك ناكو ةنيدملاب ةيكزلا سفنلاب
 تلزازاهدراوهوهرداصم فطايتحالاب هذخأو هتمب رعءاضمو روصنملا رفعج ىنأ ةءاجش

 هللادبعنيدحت ىلع سضةروصنملا نم تافصلا كل نكلو ةيسابعلا ةفالخلا بئاوج

 . ةرصبلاب ران ىدلا ميهارب] هيخأ ىلعو

 اوددشو ممملعاوةيضف مهعىب نم نييسايعلا ةبيوتدتشانأ كلذ ةجيتن تناكو

 تدتشاوم ألا دعابتفمرابخأعالطتساىفدنجلااوةهرأو مهنمنيفورعملاىلع ةبقارملا

 ابيلعاوسسأ ىتلاعيمشتلا ةركف دبن ىلع نيروبحب مهسفنأ سابعلا ونب ىأرو ةوفجلا

 بلاط ىنأنب ىلع ىلع رمعو ركب ىبأ نيخيشلا مدقت ىلإ نوحنجي اوراصو مهتاود

 ةيسايعلاةلودأا باق ىلإ نيرولعلا عاطق دتشاو امهياع هنومدقي مهتاعد ناك نأ دعب

 لوا هصفق ىف سوبحلا رئاطلاك اوراسو ملا ىذلا قيضلا جرح نم اوجرخيل
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 ىداحلا ةدم ىف 6 ران نيذلا ىلع نب نيسحلا لعت اك ىده ريغ ىلع هنم صلختلا

 : 7 نم برعلاب خف لتقو هدأ ع نيدو هندي ليش ١6 ةئس

 أراماب رغ لوألا هجيئاف ىح هوخأو هللادمع نب سردإ ةعقوملا كلت نم تافأ

 ةرباربلا نمهب نم هيلع بدق ىصفآلا برغملا ىنأ ىت> ةيقيرفأ لامث اقرتخعو رصمب

 هجتاو برغلانم ةلودلا فرط ىف ةسرادألا ةلود كانه سسأو ةفالخلاب هرعيابو

 هياعمتح ةفالخازكرم نم هب رق نأ الإ مليدلا ىحاوت ىلإ بعذو قرشملا وحن ىتاثلا

 مهب انصو نييسايعلاىلا رم نم نأ نيوخالا نيده ثداوح تروهظأ دقو .٠ لشفلا

 قمربلا ىحي نب رفعجو هب هتقرعم عم رصد ضرأ نم رورملا سيردال لبس ىذلا
 اعد ام كلذ ناكف ديشرلا دب نم تالدإلا قيرط هللادبع نب ىحيل لمس ىذلا

 ديدشتلاو مهتهاركو نييول-ءلا نم روفنلا ىف هلبق ناك نم ىلع ىنري نأ ىلإ ديشرلا

 ىسومب ءاجو مهنم ةنيدملاب قب نم ىلع قييضتلا ةدشو مهل] لوملاب موتي نم ةيوقع ىف
 . هرظن تحن مقيأ دادعب لإ قداصلا ردعج ف مظاكلا

 ةمأىهوةيءالسإلامهألا نم ةمأ تأرتجاو ةيسايعلا ةلودلا بنحي حرجلا رهظ

 لفد نم لعأاظح تلا اهنأ ةدونعم مهتعاط نع جرت نأ ىعتألا برغملاب ربربلا

 هتفبا ءانبأ نمو ىوبنلا تيبلإ لآ نم لجرب ترفظ اهنال ةيمالسإلا ممآلا رئاس

 نم لعفي اك ناوريقلا اهرقمو ةبلاغآلا ةلرد هيقي رفأب عرزي نأ ديشرلا رطضاو

 تيبلا رئاس نيبو راتلا هتلوانتام نيب لصفي نأ دهني هراد نم ءزحجب ًاقيرح ىأر

 . ديشرلا هلعفام اذهو

 ءانبأ نم اريثك ىأر : ىأراذامةلودلاب اقدح نييولعا رطخ ىأرفنومأملا ءاج

 نأ دارأف رشلا نم مهلانيامذوهركسيو نييواعلا ىلإ نوليمب ةلودلا لاجرو ةوعدلا

 مهنمر اتخاق يتوق نم فعضإو ممتدح نم رسكيف نويغريام ضعبب مهل] برقتي

 ءاضرإ كلذ لعفهنأز ظيو هع ءالوو ىلع لآ ةعيش رثكأ هالوتي ىذلا اضرلا ىلع
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 ةفالخا قوس مظعألا لضفلا بحاصو همأرب دم وربك آلا هريزو لهس ند نسحلل

 اضيأ ةقدنزلا لإ بسني و عيشقي نسحلا ناكو نيمآلا هبخأ نع اهجارخ]و هيل]

 دهعلا اذهب نييولعلا ىضرأ نإو هنإف بغريام ىلع نكت مل ةجيتنلا نأ ىأر هنكلو
 نم اوراتخاو هوعاخو دادغس هدض !اوراثف ةوعدلا باحسأ نييسابعلا بضغأ دق

 لاتحا نأ الإ عدصلا اذه هب أبريام همامأ نكي ملف ىدهملا نب مهارب] همع مهنيب

 بقعي تام م“ مهفايسأب هولوانتت اماوق هل عضو نأب لوس نب نسحلا نم صلختلا ىف
 نكلو مدعاست نئارقااو ًاضيأ نومأملا ىلإ كلذ موق بسنف اضرلا ىلع كلذ

 . ةمهتلا هذه ىوقيام ةلدآلا نم اندنع سيل

 نومألا ىلإ دادغب لهأ عجرو اهارحجب ىلإ نيذه توم دعب رومآلا تداع

 نب ىلعل عيشتلاو نييولعلا ءالو ىلع كلذ دعب نومأملا لظ . هنع نع اوفرحناو

 جورلا ىلإ ليملا ممم ىأر اذإ ىّتح هبتك ىفو همالك ىف كلذ ناعأو بلاط ىنأ

 اولخديالأ سمأفنولا ةروث دعب هوبأ هب مهلماعي ناكام لثمي مهلماعي عرش ةروثلاو

 ةبلاغالا ةلود هبشت نهلاب ةلود سسأف طايتحالا ىف هابأ ىراحي نآل رطضاو هيلع

 . دحاو نيتلوداأ نم ضرغلاو ةيدايزلا ةلودلا ىهو ةيقيرفأب

 ىف مهنم ىأرمب ةماقإلاب مهايإ مثمأو ةعيشلا ةمئأ ىلع رجحلا ةقيرطط اوعبتاو

 . اهطاطتخا دعب !يسماس ىف وأ دادغب

 مصتعما نب هللا ىلع لكوتملا ناك دقف ةدحاو ةريس ىلع مهعم ءافاخلا نكي لو

 ىلع ليضفتن محيرصتلاو نيءولءلا ىلإ ناسحإلا نم همعو هوبأ هياع ناك ام ريغ ىلع

 هياعدازهنأالإ ديشرلا هدج ةريس ىلع كلذ ىف ناكو ةياحصلا خوش نه هريغ ىلع

 هزحلاهناساج نم ناجنلل يبي وبلاط ىنأ نب ىلع صاقتناب هسلاجم ىف حرص ناك دّمذ

 ميس آق مم.ذؤبو نييواعلا ىلإ عيشتلاب فرع نم لك هركيو هب ةيرخسلاو

 ضيفي ولعل نوصقذيف مدنامق ق نوفوطتب نيذلا ءارعشلا مدقيو محلاومأو

 قددشو رايز نع سانلا ىهنو ىلع نب نيسحلا ريق مدهو ةرفاولا تابحلا مهياع



 ها ةيسايعلا ةلودلا

 ةدابعاب أ ريبكلا» رعاش نإ ىح نزحو ممفكلذ نم سانلاناكف ايظع ًاديدشن كلذ

 : لاقف كلذبهح دم نييولعلا عم هيب أمي رط ريغ ىلعناكو رصتنملا لوو تام امل ىرتحبلا

 تعج ريسمأو ماظملا تددر

 ام دعب بلاط ىلأ لآو

 ةوفج مهينادأ تلاثو

 مهماحرأ كباوشو تاصو
 ىأنام مهظفح نم تبرقف

 اقللاو مهنع مكن نأو

 مقاقشأ لب مكتتبارق
 ةرصن ادي متأو مث نمو

 رهق دق نمل قوقحلا كادي

 رعذناف مهبرس عيذأ

 رطفنت اه ءامسلا داكن

 رتبني نأ لبحلا كشوأ دقو
 ردك ام ممرش نه تدءفصو

 رفع نع الو هأنت نعال .

 رشيلا اذه نود مكتوخإو

 رثآلا ميدق ماسح اآدحو

 باتكلا ىف مكدقتب هاشي
 مكب ىلوآل ايلع نإو

 وجحلاو هلضف هل ناكو

 ىدسهلل ىدسحلا مامإ تي

 رولا ق مك-اناضف لاس و

 ربع نم مدع ادب ىزأو

 ررغلا نود لضافتلا موي ل

 ردام هجبل نه هددت

 ةرئؤألا ىنارملاو هليلجلا حدملا لكوتملا ىف هل ىرتحبلا نأ عم

 نسحلاسيسأتب ةيقرشلا ةيلامشلا ةهجلا نم ةلودلا جايس ىف ىرخأ ةيلث ىلع لآ ملغ

 نم مهياعقرخلادتشاف هياع ءاضقلا ىف سابعلا ونب حلفي ملو ميدلا ىف هتلود ديز نإ

 اند“ فاخضو ءايح ىضغت تناك ىتلا نويعلا تحتقو برغلاو قرشلا

 اودهعيو مهفوذص اومظني نأ ثلاثلا نرقلا نم ىناثلا فصذلا ىف نويولعلا ىأر

 اوراس ةوعدلا ماظنب فرعاصاخاماظن كلذل اونسف ابل ةوعدلاب ةيسابعلا ةلودلا باقل

 مهتاعداوثعب و تامدقملا نم ءىشب اهولح مهنأ الإ ةيسابعلا ةوعدلا رثأ لع كلذ ىف

 ةروثلا ران اوبهأ ىمآلا مهل أيهت املو اقرشو ابرغ ةيمالسإلا ميلاقالا عيمج ىلإ

 نيبوابتيب اولاحو ةلودلا بن اوجاولزازف ةطمارقلا دب. لع عيرم لكش.بارطضالاو
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 نأ ململابي رطخت لام مالسإلا ىف اولعفو مهءلع ءاضقلا نم اينكممب ءىش ىأ لمع

 اهيلع اولوتساف ةيقيرفأب نويمطافلا ممرثأ ىلع ماق مث . هركذ انمدق ام هب موي

 زاجحلاو ايروسو رصم ىلع مهئاطلس اودم مث ىصقالا برغم او رئازجلا ىلعو

 نأ لصح دف, ةيسايعلا ةلودلا هجو حيفات مرات تداكو تارفلا ”ئطارشو نملاو

 العف بطخو مالا نو نكملا ىلإ ةعيرذ ةوعدلا هذه نييقارعلا راوثلا دحأ ذختا

 . ةنس وه دادّعب رب اذم ىلع نييولعلل

 مهنع دودللا ودعلا اذه عمد نع نيزجاع مهسفنأ اوأر امل نويساعلا ناكو

 ارضح دادغب ىف اوتكونيي رصملا نيبولعلا بسن ىف نعطلا نم ديفيال امب اولغتشا
 ريغ رص نييديبعلا بسن نإ هيف اولاقو مئاه ىنب رابكو ءاهقغلاو .ادلعلا هب عقو

 : هلوقدادغبب نيييلاطلا بقت ىضرلا في رشلل بسن هنأ عم نون وءلم ءابءدأ مهنأو حي

 ىمح فنأو مراص لوقم ىدنعو ناوهلا ىلع ىاقمام

 ىشحو رئاط غار اك ممضلا نع ىن قلح ءابإو
 قرشملا هدمع مه مالغ ل د نإ دجلا ىلإ هل رذع ىأ

 ىولعلا ةفدخلا رصمو ىداءألا رايد ىف لذلا سبلأ

 ىصقلا ديعبلا ىتماض اذإ ى الوم هالوهءو ىنأ هوبأ نم

 ىلعو دم اميمجج نس انلا ديس هقرعب قرع فل

 ىر مهنا كلذب ىاوأو رع وجلا كلذب ىلذ نإ

 ىنآلا ماضي دقو قالطنال رمشي ملام ريزعلا لذي دق

 ىطب ىظحو العلا بالط ىف ىرع عارسإ ىلع ارش نإ

 ىطملا زمش ملو اروصق م رعلا في مو ىذالاب ىضترل

 ىضملا راهلا هفلخ نم رقأ دقو مالظلا طبخم ىذلاك

 هناويدف اهتيثي لو اهركنأت هدلاو ىلع هللاب رداقلا ةفيلخلا بتع هنع ترهتشا املو

 امةدئاف مدفتلءايش الاهذه لثم ناف ةلمجلا لعو هرعش زا_ط نمو هنع ةرورشم ىهو



 "م ةيسايعلا ةلودلا

 نرقلا فصتتم ىف دادغب ىلع اولوتسا ىذلا هبوب ىن نأ ةيلب ىمآلا داز امو

 اوناكىتلا تاداعلانم نوهتشي امب دادغب فر وهظلا ةعيشلل اوحاب أف ةع.ش اوناك عنارلا

 تايدانتارساحهيفءاسفلا جرخ نزح موي هنولعجب اوباك دقف ءار وشاع موب !مواعفي

 ساتلاراصو تاداعلا نم كلذ ريغو هنع هللا ىضر ىلع ن نيسحلا نيعتي تايطال

 عسيشتلاب ناطلسلإ ىلإ نوب رقتي

 سانلا أوةهرأةماشلاب و سرافب ةينطابلا ةثذ ترهظ سداسلا نرقلا لئارأ ىفو

 سايعلا ىتب ءاقاش ضع لامتغأ نم اوتكمتو لودلا اردسفأو

 نيدلاح الص دي ىلع ةيماافا ةلودلا تطّقس ىتح رصع ىمايسلاعأ زبلا اذه رمتث-'و

 ىتح دادغب لهأعم رمتساو . ماشلاو سرافب ةيتطابلاعم رمتساو ب وبأ نبأ فسوي

 تمقو ءادتعا ةثداح وه دادغب ذخأ ىلع مهئارغإ و راتتلا جيه ىف ببسلا نإ لاقيل

 خركلا ىهو ةعيشلا ةاء ىلع ةنسسلا لعأ نم

 رخآ ىلإ ةفيلخلوأ نه رمتسا ىلع لآو نييسابعلا نيب عاذتلا نأ ىرت كلذ نه

 ةيبصعلا لاخ نم هركذ مدقتام دعب ةلودلا فعض بابسأ نم ًاييس كلذ ناكو ةا

 ٠ نييسايعلا ةدمع تن" ىلا

 . لوآلا بيسلا تامتم نم ببسلا اذه دعد نأ نكميو
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 دوهعلأ ةميق فعض +

 مهلاوهأ هنود اولذيو مهتياهاج ىف برعلا هيلع ظذاح ىنرع قاخ دهعلاب ءاقولا

 مهتداوحومورلاو سر فلاكممآلا نم مثرواج نم كلذ مهل فرع مهسفنأو ممءانبأو

 مالسإلاءاجامل .ابصتقن نآددصب انسلو فحصلا نوط, اهتظفح دق ةروثأم كلذ ىف

 اوفوأو) ءارسإلا ةروس ىلاعت لاقهيف ةداوهال اّحآسمأهءرمأو قاخلا اذه ديأ

 اوضقتتالو متدهاع اذإ هللا دهعي اوفوأو ) لاقو ( الوسم ناكدهعلا نإ دهعلاب

 ريغ ىلإ( نولعفتام ملي هللا نإ الوفك يلع هللا ماعج دقو اهديكوت دعب نام الا

 ًاماسأ اهرابتعاو دهعلاب ءافولا بوجو ىف تددش ىتلا ةيفآرقلا تابآلا نم كلذ

 ءارقتسا نم ملعي اك نيدشارلا ءافلخلا راس كلذ ىلعو ةيمالسإلا ةمآلا هيلع موقت

 ابيف ةناكملا هل تناك ىبرعلا رصنعلا نآل ىحنملا اذه ةيمأ ونب احن كلذكو مهخراوت

 نب كلملا ديع ىلع سانلا دتعا دقو ةضحم ةيب رع ةلود تناكابتإ لاقي نأ حصي لب

 نيمأت ىلع هدهاع نأ دعب هلتق ثيح صاعلا نب ديعس عم اهلعف ىلا هتاعف ناورم

 خويش زم هتيعررابكدحأكلملادبع لأسو مالسالا ىف ةردغ لوأ اهنإ اولاقو هتايح

 كاملا ديع لاف تييحو هتلدق ول نسح لاف ديعس عم لعف ايف هيأر نع برعلا

 فيك رظناف . دقع الو دهعب هل قثويال نم ةايح ىبرعلا خبششلا لاقف ىحي تسلوأ

 نم ىرخأثداوحةلودلاءذه ىف انيلع ىلإ لصي ملو ةايح الك ةايحلا هذه ىنرعلا دع

 اهئافلخ ىلع ةديدش ةياقر اهل تناكةمالا نآل ليبقلا اذه

 . لوالاهنمرهظىبرع ريغرصنع ىديأ ىلع ترهظ دقو ةيسابعلا ةةودلا تءاج امل

 ل6 دقفةميق !متافلخ رظن ىف دوهعلل سيل هنأ ىلع لدن ةرركتم ثداوح اهتأشن

 ىذلا ناكو هيف ةايحال و كشالًانامأن مأن أ دعب هريبه نبا حافسلا ةارح ىف روصخملا

 ًاسأ اوذغني نأ ن وبحالاوناكو ةيسابعلا هرعدلا ديشمىناسار خلا لسم وبأ هلتقب راشأ

 , مث هنمأ نأ دعب مسم ىبأ عم اهسفن ةياورلا هذه روصنملا داعأ مث . هنروش نود
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 امل كلذلو هنع هاضر نلعأو هنمأ نأ دعب ىلع نب هللا دبع همع عم كلذ لثم لعف

 هلوقب دمج هباجأ نامآلا هيطعي هنإ لاقو نسا نب هللا دبع نب دمت روصنملا بتاك
 مآل سمىبأنامأ مأ ةريبه نبا نامأأ وه تانامآلا ىأف تضرع ىذلا كنامأ امأو
 اهنال ريثأتلا ةئيس عقولا ةديدش ةءلك هذهو مالسلاو ىلع نب هللا دع كمع نامأ

 هنيد ةس ارح ىف ملسو هيلع هللاىلص هللا وسر ماقم ملا وه نأ ةريبك راع همصو

 .ةمآلا ةسايسو

 صاختلا اولوا<نأ كلذ دعب ىنأ نمل امر ناك ةلودلاردص ىف لصح ىذلا !ذهو
 ىلوتل دقعت ىلا دوهعلا امس الو مهحلاصمل ةفلاخم اهوأر اذإ دوهعلا هب ىضقت امم

 سبي نأ لو اح ميضعب ناك نإو اهلح لهس ىتلا ءايشالا نم اهولعج مهإف ةفالحلا

 ةفالخلاافسلاهل دقع ىذل!ىموع نب ىسيع عم روصنملا كلذ لعف قحلا ب وب هلطاب

 ىسيعبلطب مدقناك نإو مدقتلا اذهو ىدهملا ادم هنبا هيلع مدقف روصنملا دعب

 نم اضرلا اذه لع لوصحلا ىلإ روصاملا لصوت فيك فرع انأ الإ ءاضرو

 روصنملاةءاطعلخنأل جرلام ىتح لصاوتملا ديدهتلاو ىسيعل ةرركنتملا تاءاسإلا
 هنأديفي رعش هنعرثأ دق ناك نإو لعفا ءارصن دجو ول هنأ ىنأر ىفو ةءاآلا نتفيو

 : هلوق وهو هسفن ةحلصم لع ةمآلا ةحاصم رثآ

 - ةئتف امإو راغص امإ امهنيد مزحلا عاض نب سمأ تريخ

 محرلاو هللا الول ةينملا سأك مهلجاسأ نأ ًارارم تمم دقو

 .لئاسولا نم بكرا دقو ةرمب دهعأأ نع لزعف هعم كلذ لثم ىدهملا لمذو

 1 هونأ هيك را اه

 نيب تناكىتلاءا وعشلا هنتفلا ىلإ كلذ ىدأف نومأملا هيخأ عم كلذ نيمآلا لعفو

 نم مهنم دجوي مو ةلئاه بعاصم اهئانثأ ىف ةمآلا تساق ور ةنس ىلإ 44 ةنس

 دوهعلا هذه لائمأنأ ىبيدبلا نمو قيثاوملاو دوهملا ىلع ةظفاح لعفلا كلذ باه

 اض.أ نوةشنيءالوهفءامآلاو داوقلا ىلإ مها دعتت لب نيعزانتملا ىلع ةرصاق تسيل

 اهب ءافولا ىلعةقينولا نامالا اوفلح ىتلا دويقلا كلت كف ىلع مادنإلا نولبستسيو



 ةيمالسإلا مالا خي رات تأرضاع 6

 هنمباترأ املو ديكأتلا ةياغ هيف دكأو هللا دبع نب ىحيل انامأ ديشرلا بتك
 كلذ ىف ةطساولا هتقو ءاهقف لعجو نامآلا اهب لطبي ىتلا هوجولا ف ثحبي راص
 عراس نم مهتموءا وهالاعم نيدلا ف لسرتسي نأ هنيدو هتميش هيلع تبأ نم مهنف

 . ناماآلا ام ضقتني ىتلا ه+والا ىدبي راصو ةفياخلا ىوه ىلإ

 تفعضأةةمالا ةقرف ىلإ تدعتو تيبلا اضع تقش ىتلا بويعلا نم اذه لك

 مهيلع نيا غتملا نمةدمتسم مهتوق نوكست نأ ىلإ اهئافاع ىلا لآو ةلودلا ةيبصع

 ليصفتلا خيراتلا ىف مدقت امم اهجاتةدسا نكمي ةيونامث ىرخأ بابسأ تيقب دقو

 : لعأ ىلاعت هللاو

 ١) ىلاعت هللا نوعب م (
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 هزل) ةيمالسإلا ممآلا خرا تارضاح

 دمج ذاتسالا موحرملا اهاقلأ ىلا تارضاحللا ةعومج وه باتكلا اذه

 ىالسإلا خيراتلا هيف عضو ليج بانك وهو ةيرعاا ةعماجلاب ىرضخلا

 لوصأللا عم هيف تيعر دقو 4 دييكةعتلاو رسعلا نس املاغ 0 اعضو

 ديناسألا عيمج ضرعت ثيح ةئيدحلا جهانملا ىلع خيراتلا ةسارد ىف ىعارت ىتلا

 ةموكسملا ماظن ىلع فوقولا بحب نأ مهم باتك وهو « صيحفلاو دقنأل

 ءاقلاخو نيدشأرلا ءاقاللا دوهعو ملسو هياع هللا ىلص ىنلا دهع ىف ةيهالسإلا

 هتاحفص ددعو « نيأرج ىف ديج قرو ىلع ةنقدم ةعردط عوبطم ٠ ةيومالا ةلودلا

 5 ريمكلا عطقلا ةدحفص 10

 ثحبي وهو ؛ ىرضخلا دم خيشلا مودرملا فيلأت رثآلا ليلج باتك

 رصعو ؛ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةايح ىف ىالسإلا عي رشتلا خيرات ىف

 اهديبأتو بهاذملا ىلع مايقلاو نيعباتلاو ةباحصلا راغص رصعو . ةياحصلا رايك

 لماكلا لكلاب ةينآرقلا تايألا طوبضم ناقتإلا ةياغ ىف عوبطم وهو

 ددعو . حيحصتلا ةقدي اهتهباس نم ةعبطلا هذه زاتمتو ةدوجلا ىف ةيامت قرو ىلع

 . ةحفص ع. . باتكللا تاحفص
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